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Stoller це:
Світовий лідер у розробці технологій для максимальної реалізації генетичного потенціалу рослин 
шляхом регулювання стресу і досягнення гормонального балансу вирощуваних культур.
Компанія Stoller була заснована в 1970 році Джеррі Столлером – загальновизнаним вченим у галузі 
живлення рослин.
На початку свого розвитку основним фокусом компанії було живлення рослин. Зорієнтованість на 
інноваційні рішення та інвестиції у наукову діяльність дозволили компанії вийти на якісно новий рівень – 
знаходити фізіологічне пояснення усіх проблем й пропонувати інноваційний підхід для їх рішення.

ЛЮДИ
Поважати й шанувати всіх, 

хто робить свій вклад у 
розвиток Stoller ВІРНІСТЬ ПРИНЦИПАМ

Жити, дотримуючись основних 
цінностей компанії

ІННОВАЦІЇ
Постійно створювати нові 

послуги, продукти та технології

ЦIННОСТI

Мiсiя Stoller:
Stoller – це агрокомпанія, орієнтована 
на потреби споживачів. Через знання й 
інновації ми прагнемо втілювати в життя 
наші цінності.

КЛІЄНТИ
Перевершувати очікування кожного 

клієнта, пропонуючи найкращі 
рішення

ЗНАННЯ
Здобувати й 

поширювати знання

ДОВЕРШЕНІСТЬ
Досягати стабільно високої 

якості показників

Бачення Stoller:
Лишатися лідером агрономічної науки, 
надихаючи людей прагнути до досконалості.

STOLLER
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Антистресова
дія

Стійкість до 
посухи

Постійний ріст 
кореневих кінчиків 

Підтримка
гормонального 

балансу

Протидія стресовим 
чинникам

Рівномірність 
сходів

Активний 
старт

Природний синтез 
ауксину

Зниження 
негативного впливу 

гербіцидів

Активація розвитку 
кореневої системи

Активне поглинання 
фосфатів

Стійкість рослин до 
хвороб та стресу

Активація процесів 
цвітіння

Контрольований 
клітинний поділ

Захист від 
спеки

Транспортування 
вуглеводів до 

запасаючих тканин 

Забезпечення морозо-  
та холодостійкості 

рослин

Регуляція 
надмірного 

вегетативного 
розвитку

Сприяння активному 
цвітінню та 

формуванню плодів

Забезпечення 
лежкості плодових і 

ягідних культур

Покращення 
якісних показників 

врожаю

Стимулювання 
цвітіння – формування 

зав’язі

Захист від 
фізіологічних 

хвороб

Корекція дефіциту 
елементів 
живлення

Розвиток кореневої 
системи та надземної 

біомаси

Підвищення 
стійкості до 

несприятливих умов

Покращення 
засвоєння елементів 

живлення
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Проблеми та рiшення вiд Stoller

Стабільність ЗЗР у 
розчинах

Швидке укорінення 
розсади

Захист від гербіцидного/
фунгіцидного стресу

Швидке відновлення 
після весняних заморозків

Bioforge
Stimulate Yield Enhancer

Bioforge + 
X-Tra Power

Harvest more Bioforge

Одночасне дозрівання 
плодів (зерняткових)

Підвищення 
показника Brix 

Покращення товарного 
вигляду та лежкості

Зниження впливу стресу за 
недостатньої зволоженості

Sugar MoverBioforge Sugar Mover Sugar Mover

Покращення поглинання 
елементів живлення 

Контроль надмірного 
вегетативного росту

Захист від фізіологічних 
захворювань 

Активне 
цвітіння

Harvest moreNitrate Balancer X-Cyte + SettSett 
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Модель гормонального балансу

МОДЕЛЬ ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСУ

© Модель гормонального балансу охороняється авторським правом Stoller. Відтворення в будь-якій формі без письмової згоди є незаконним.



N - 2,0%
K

2
O - 3,0%

Bioforge – антистресовий препарат для посилення росту та підвищення 
стійкості рослин до несприятливих чинників.

Bioforge

Антистресова дія

Стійкість до посухи

Дія на 
експресію генів

Постійний ріст 
кореневих кінчиків 

У відповідь на дію чинників навколишнього середовища рослини виробляють 
активні форми кисню (вільні радикали), які подають сигнали до надмірного синтезу 
«стресового» етилену. Bioforge здатен «захоплювати» вільні радикали та повністю 
нейтралізувати їх, знижуючи при цьому рівень етилену та регулюючи гормональний 
баланс рослин.

В умовах дефіциту вологи корені рослин сповільнюють свій ріст та забезпечення 
тканин достатньою кількістю вологи. Внаслідок цього вміст внутрішньоклітинної води 
зменшується і починається процес в’янення. Застосування Bioforge сприяє підтримці 
клітинного дихання та більш ефективному використанню міжклітинної води.

В умовах посухи, надмірної вологи, критичних температур ґрунту кореневі кінчики 
гинуть та не можуть контролювати гормональні цикли і доступність елементів 
живлення. Bioforge активує експресію гену RLS4, що відповідає за постійний ріст 
кореневих кінчиків та кореневої системи в цілому. 

Десятки тисяч генів існують у рослинному організмі. Ті з них, які несуть інформацію 
про білок регулюють велику кількість фізіологічних процесів у рослинах. Bioforge 
здатен стимулювати експресію наступних генів: DREB1A, Dehydrin, RAB18, RD29A. Їх 
функції полягають у здатності пригнічувати виділення надмірної кількості етилену та 
абсцизової кислоти, покращувати стійкість до водного дефіциту, низьких та високих 
температур.

Мурашина 
кислота

N,N’ - диформiл сечовина

Сечовина

8 9* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.

КУЛЬТУРА

Лохина, малина, ожина

Морква

Томати, полуниця та ін.

Зерняткові (яблуня, груша) 

Кісточкові (вишня, черешня, 
слива, абрикос, персик)

Горіхоплідні

Пасльонові (баклажан, 
перець та ін.)

Гарбузові (огірки, диня, 
гарбуз та ін.)

Капуста

Салат

Часник

Цибуля 

НОРМА, 
Л/ГА

0,3-1,0 
(багатократно)

або
1,2 

(однократно)*

0,6

100-120 мл на 
100 л води

ТЕПЛИЧНІ КУЛЬТУРИ

0,5-1,0

0,5

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовують багатократно для профілактики стресу (впродовж 7 днів 
після пересаджування, до чи після стресу, разом з пестицидами для зняття 
фітотоксичності).

Застосування рекомендується розпочинати з передпосівної обробки і 
продовжувати протягом вегетативного росту.

* застосовують не більше 2,5 л/га за 1 сезон
* для замочування розсади перед висадкою застосовують розчин Bioforge 
   1-2 мл/1 л води

У період вегетативного росту

Застосовують для стимуляції росту, розвитку кореневих волосків, 
профілактики стресу та після пересаджування рослин

Застосовують 2 рази: 
1 внесення – разом із гербіцидною обробкою
2 внесення – у фазі 5-6 листків

Застосовують кожні 2 тижні, починаючи від запуску системи зрошення

Програма застосування
Препарат створений для захисту рослин від стресових факторів, забезпечення оптимального росту рослин 
та зменшення гербіцидного навантаження. Діюча речовина, N,N’ - диформіл сечовина, ефективно стимулює 
захисні системи організму на рівні ферментів та генів. Для застосування із ЗЗР змішують у наступному порядку: 
вода – Bioforge – ЗЗР. 

Полуниця

Виноград

Картопля

дIючI речовини
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Stimulate – регулятор росту рослин з оптимальним поєднанням цитокініну, 
ауксину та гіберелової кислоти (2:1:1) для стимулювання поділу, росту та 
диференціації клітин.

Цитокiнiн (кiнетин) – 0,009% Ауксин – 0,005% Гiберелова кислота – 0,005% 

Підтримка
гормонального балансу

Протидія стресовим 
чинникам

Активація 
клітинного поділу

Рівномірність сходів

Для активного росту, розвитку та реалізації потенціалу рослинному організму 
необхідний оптимальний баланс гормонів. Три основні компоненти препарату 
Stimulate: ауксин, цитокінін та гіберелова кислота сприяють нормалізації гормонального 
балансу, активації клітинного поділу меристем та швидкому росту тканин.

Стреси, що впливають на рослини під час росту та розвитку, неминуче призводять 
до утворення в рослинних тканинах інгібіторів росту: етилену та абсцизової 
кислоти, кількість яких, значною мірою, залежить від інтенсивності стресового 
чинника та видових особливостей рослини. Внесення препарату Stimulate зменшує 
ризики втрати врожаю внаслідок дії стресів, відновлює ріст рослин. 

На початкових етапах проростання насінини кількість ростових гормонів у ній 
низька. З  ростом зародка рівні гормонів у тканинах підвищуються. Обробка насіння 
препаратом Stimulate сприятиме  збільшенню концентрації  гормонів стимуляторів 
росту в зародкових тканинах. 

Для запуску процесів поділу клітин у тканинах рослини використовують складні 
сигнальні системи. Переносниками таких сигналів є гормони. Завдяки трьом 
гормонам росту, діючим компонентам у препараті Stimulate: цитокінінам, ауксинам 
та гіберелінам, в запатентованому співвідношенні – 2:1:1, клітини апікальних 
меристем коренів та пагонів починають активно ділитись. 

Stimulate 
yield enhancer

10 11* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.

КУЛЬТУРА

Лохина, малина, ожина

Капуста

Морква 

Диня, гарбуз 

Полуниця

Цибуля

Салат

Зерняткові (яблуня, груша)

Картопля

Виноград

Кісточкові (персик, абрикос, 
вишня, черешня)

Горіхоплідні

Пасльонові (томати, перець)

Огірок

НОРМА, 
Л/ГА

0,3-0,5

0,4

0,3-0,5

0,5

0,6

0,2-0,5

0,3

0,5

0,3-0,75

0,5

0,4-0,5

0,2-0,3

0,25-0,4

ЗАСТОСУВАННЯ

Двократне:
1 внесення – на початку бутонізації
2 внесення – наприкінці цвітіння (80% опадання пелюсток)

3-4 обробки, починаючи зі стадії 4-5-го листка, далі з інтервалами 10-14 діб

Обробка раз на місяць

Двократне: 
1 внесення – 50 днів після посіву, 
2 внесення – 90 днів після посіву 

Двократне застосування впродовж цвітіння

3-6 обробок кожні 15 днів до появи перших квітів

Із запуском системи зрошення, кожні 2 тижні у комбінації із Bioforge

На початку бутонізації

Однократно у період утворення бульб або 
2-3 застосування з інтервалом 7-14 днів, починаючи від стадії 8-10 листків 
(утворення столон)

На початку розпускання бруньок

При загрозі заморозків разом із Bioforge (0,5 л/га Stimulate + 1 л/га Bioforge)

2-3 застосування з інтервалом 10-14 днів, починаючи із пересадки (для томатів)  або 
3-4 застосування з інтервалами 7-10 діб починаючи із стадії 3-4 листки (для перцю)

3-4 застосування з інтервалами 10-14 діб,  починаючи через 2 тижні від сходів

Програма застосування
Препарат з унікальним фітогормональним складом забезпечує повноцінний швидкий розвиток рослин, стабілізацію 
гормонального балансу та протидію можливим стресам. Препарат є ефективним для більшості культур, 
рекомендується під час пересаджування та застосовується для передпосівної обробки, внесення у борозну, 
фоліарно (по листу) та у фертигаційних системах. 

дIючI речовини
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Fast Start – препарат для активізації росту рослин на ранніх етапах розвитку.

Активний старт

Природний синтез 
ауксину

Покращення 
доступності елементів

Зниження негативного 
впливу гербіцидів

Обробка насіння препаратом Fast Start срияє швидкому проростанню і активному 
росту рослин. Амінокислоти, що входять до складу препарату, використовуються 
рослинами як готові складові компоненти для побудови нових клітин. У результаті 
ріст рослин не сповільнюється на ранніх стадіях розвитку.

Обробка рослин препаратом Fast Start збільшує кількість в рослині власного 
ауксину, що призводить до утворення потужної кореневої системи. Розвинена 
коренева система забезпечує надходження метаболітів та води до рослини, що є 
важливою умовою для формування майбутнього врожаю. 

Всі гербіциди певною мірою впливають на культурні рослини. Ті гербіциди, 
що пригнічують синтез амінокислот також сповільнюють або навіть зупиняють 
на деякий час ріст культурних рослин. Fast Start сприяє їхньому відновленню, 
забезпечуючи запас амінокислот на час пристосування до гербіциду.

Застосування  Fast Start  в якості передпосівної обробки насіння або внесення  у 
рядок під час посіву сприятиме підвищенню доступності для рослин багатьох 
елементів із ґрунту.  Ця властивість зумовлена наявністю у складі Fast Start  фульвової 
кислоти, яка сама по собі може легко проникати крізь клітинні мембрани. В ґрунті 
фульвова кислота взаємодіє з нерозчинними оксидами металів, переводячи останні 
з нерозчинної форми в іонну.

Фульвовi кислоти – 0,1%Органiчнi кислоти – 0,5 %Вiльнi амiнокислоти – 1,6% Сірка – 3,0%Цинк – 8,0 %

IAA

Fast Start

12

16

Сірка

S
30

Цинк

Zn

13* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.

КУЛЬТУРА

Ожина, малина 

Пасльонові (томати, 
перець, баклажани)

Цвітна капуста, броколі

Картопля

Широколистяні дерева 

Туя

Лохина 

Полуниця 

Кісточкові (вишня, черешня, 
слива, абрикос, персик)

Зерняткові (яблуня, груша)

Горіхоплідні (грецький горіх, 
фундук)

НОРМА, 
Л/ГА

1,0

0,5

1,0

1,5-2,0

2,0-4,0 
1,0-2,0

2,0-4,0 
1,0-2,0

2,0

1,0-1,5

1,0

1,0

1,0

ЗАСТОСУВАННЯ

Із краплинним зрошенням починаючи від періоду набухання бруньок до початку 
достигання ягід кожні 15-30 днів

Із краплинним зрошенням кожні 15 днів до початку формування плодів, починаючи з 
укорінення розсади

Після висаджування розсади, краплинним шляхом кожні 15 днів

Для обробки бульб перед висаджуванням у ґрунт. Для максимального ефекту 
рекомендується поєднання із препаратом Stimulate 0,5 л/т

З першим зрошенням застосовується 2-4 л препарату на 10 000 м системи зрошення.
Найбільш оптимально – 2 застосування в дозуванні 1-2 л

З першим зрошенням застосовується 2-4 л препарату на 10 000 м системи зрошення.
Найбільш оптимально – 2 застосування в дозуванні 1-2 л

2-3 рази впродовж вегетації із краплинним зрошенням, сприяючи розвитку 
кореневої системи та запускаючи гормональний цикл у рослині

З краплинним зрошенням кожні 15 днів до появи перших квітів

Із краплинним зрошенням кожні 15 днів впродовж сезону,  починаючи від етапу 
набухання бруньок до появи плодів

Із краплинним зрошенням кожні 15 днів до появи плодів, починаючи від етапу 
набухання бруньок 

Впродовж вегетації у дозуванні 2 л/га кожні три тижні (5 разів за сезон) , починаючи з 
періоду набухання бруньок

Програма застосування
Препарат розроблений для активації ростових процесів, покращення поглинання мікроелементів, зниження дії 
стресових чинників на ранніх етапах розвитку рослинного організму. Мультикомпонентний склад препарату 
зумовлює комплексний позитивний ефект на фізіологічні процеси організму. Застосування препарату 
рекомендується у вигляді передпосівної обробки, фоліарно (по листу), внесення у борозну. 

дIючI речовини



X-Tra Power – комплекс хелатованих мікроелементів для стимулювання 
біологічних функцій рослин.

Активація розвитку 
вегетативної маси

Активація розвитку 
кореневої системи

Активне поглинання 
фосфатів

Стійкість рослин до 
хвороб та стресу

За дефіциту елементів живлення у рослині порушується фосфорний, білковий, 
вуглеводний обміни, гальмується фотосинтез та дихання. Використання комплексу 
X-Tra Power покращує процеси енергетичного обміну, підвищує інтенсивність 
процесів фотосинтезу і, відповідно, забезпечує оптимальний розвиток вегетативної 
маси впродовж вегетації. 

Завдяки наявності у складі  X-Tra Power комплексу мікроелементів, що є 
кофакторами багатьох ферментативних процесів, застосування препарату 
забезпечуватиме постійний ріст основних коренів та додаткових кореневих 
волосків. 

Органічно хелатовані елементи X-Tra Power сприяють нормалізації гормонального 
балансу та запускають основні природні механізми захисту. Поліамінні комплекси 
у складі препарату забезпечують стабілізацію клітинних структур, збільшуючи 
доступність та ефективність елементів живлення. Завдяки цьому «імунітет» 
підвищується і рослини стають більш стійкими до пошкоджень. 

Фосфор (у вигляді АТФ) забезпечує енергією усі хімічні процеси в організмі рослин. 
У разі нестачі фосфору ці процеси функціонують менш ефективно, а продуктивність 
рослин знижується. X-Tra Power сприяє кращому поглинанню фосфатів із ґрунту та 
покращує їхню засвоюваність рослинами.

Магній – 0,8%

X-TRa power

14

29

Мідь

Cu
12

Магній

Mg
25

Марганець

Mn
30

Цинк

Zn

Мідь – 0,8%Марганець – 0,8%Цинк – 3,2%
15* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.

КУЛЬТУРА

Ожина, малина 

Картопля

Смородина

Зерняткові (яблуня, 
груша, айва)

Кісточкові (вишня, черешня, 
слива, персик, яблуня)

Горіхоплідні (грецький горіх, 
фундук)

Капуста 

Огірки

Цибуля

Часник

Морква

НОРМА, 
Л/ГА

1,0-2,0

1,0-1,5

1,5-2,0

2,0

1,0-2,0

1,5

1,5-1,8

1,8

1,5-1,8

1,8

1,8

ЗАСТОСУВАННЯ

Із початком розпускання бруньок, 3-4 обробки кожні 15-30 днів (можливо із 
краплинним зрошенням)

У борозну при посіві або на  початку формування бульб

У період набухання бруньок, шляхом введення до системи краплинного живлення

Після формування листкового апарату, шляхом введення до системи краплинного 
живлення або з фоліарними обробками

Впродовж сезону кожні 14 днів, шляхом введення до системи краплинного 
живлення або з фоліарними обробками

Для максимальної ефективності рекомендується поєднувати  разом із препаратом 
Stimulate (0,4 л/га) після періоду цвітіння

Для максимальної ефективності рекомендується поєднувати із препаратом Bioforge 
(0,5 л/га), починаючи з періоду 2-3 справжніх листочків

Для максимальної ефективності рекомендується поєднувати із препаратом Bioforge 
(0,5 л/га) у період активного вегетативного росту

Впродовж періоду вегетативного росту 

Застосовують 2 рази впродовж вегетації:
1 внесення – у комбінації із Bioforge (Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га) разом із 
гербіцидною обробкою
2 внесення – у  фазі 5-6 листків

У період вегетативного росту

Програма застосування
Препарат на основі хелатованих мікроелементів розроблений для покращення протікання фізіологічних 
процесів, що сприяє стимуляції росту надземної та підземної частини рослин, підвищенню стійкості до хвороб 
і стресу та поліпшенню поглинання фосфатів. Препарат вносять у борозну або фоліарно (по листу), а також під 
час пересаджування.  Для застосування із ЗЗР змішують у наступному порядку: вода – X-Tra Power – ЗЗР. 

дIючI речовини
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X-Cyte – регулятор росту на основі цитокініну для покращення  галуження 
пагонів, процесів цвітіння та плодоношення (особливо в умовах екстремальних 
температур).

Активація процесів 
цвітіння

Контрольований 
клітинний поділ

Покращення якісних 
характеристик урожаю

Запобігання
старінню

Цитокінін у складі препарату сприяє нормальному формуванню зав’язі та 
активному запиленню рослин. Як наслідок, відбувається успішне протікання 
процесів цвітіння та плодоношення, що покращує врожайність рослин. 
Негативний вплив високих температур на описані процеси нівелюється.

Наявність у складі препарату цитокініну сприяє покращенню клітинного поділу 
рослин, що зумовлює розростання та розгалуження пагону, стимулює процеси 
кущіння та гілкування. Також застосування препарату сповільнює процеси 
старіння, сприяє подовженню періоду вегетації та підвищенню рівня врожаю.

X-Cyte впливає на пригнічення синтезу абсцизової кислоти, що дозволяє 
рослинам підтримувати активний вегетативний ріст, уникаючи передчасного 
старіння та завершення вегетації. У результаті чого формується більша кількість 
зав’язей, плоди краще наливаються. 

Цитокінін у складі  X-Cyte пришвидшує клітинний поділ у плодах, збільшує запасну 
здатність тканин рослин, а також активізує гени, що регулюють транспортування 
цукрів, локалізуючи їх у репродуктивних органах.

X-CYTE

16
Цитокiнiн (кiнетин) – 0,04%

17* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.

КУЛЬТУРА

Лохина

Виноград

Капуста 

Картопля 

Морква

Гарбузові (огірки, диня, 
гарбуз та ін.) 

Малина, ожина

Горіхоплідні

Смородина

Пасльонові (томати, 
перець та баклажани)

Полуниця

Зерняткові (яблуня, груша)

Кісточкові (персик, абрикос)

Кісточкові (вишня, черешня)

НОРМА, 
Л/ГА

1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

1,0

1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

1,2

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується наприкінці цвітіння (80% обпалих пелюсток) 
Для  збільшення калібру ягід обробка повторюється через 20 днів

Застосовується 2 рази впродовж вегетації:
1 внесення – на початку цвітіння
2 внесення – в період збільшення розміру ягід

В період формування головки

Застосовують під час формування клубенів.
За потреби,обробки можливо повторювати кожні 7-10 днів

У період формування коренеплодів. За потреби обробки можливо повторювати 
кожні 7-10 днів

Трикратне застосування: 
1 внесення – коли рослина сягає 10-20 см 
2 внесення – під час раннього цвітіння
3 внесення – початок формування плодоносних частин

Застосовується кожні 15 днів від початку формування ягід до початку дозрівання

Двократне застосування:
1 внесення – початок формування плодоносних частин
2 внесення – 2 тижні після першого обприскування

Застосовується перед початком цвітіння

Трикратне застосування: 
1 внесення – до першої квітки
2 внесення – 10 днів після першого обприскування
3 внесення – 10 днів після другого обприскування

Застосовується перед початком цвітіння

Застосовується на початку формування плодів

Застосовується на початку бутонізації та на етапі формування плодів

Застосовують 2 обробки: перед цвітінням та на початку росту плодів

Програма застосування
Препарат створений з метою стимулювати розгалуження, покращити протікання фізіологічних процесів під 
час репродуктивних фаз, а також захистити рослинний організм від негативного впливу високих температур 
та процесів старіння. Застосовувати препарат потрібно від початку генеративної фази та продовжувати до її 
завершення. 

дIючI речовини
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Nitrate Balancer – препарат для активації руху вуглеводів від вегетативних 
органів до запасаючих тканин та регуляції надмірного вегетативного росту.

Транспортування 
вуглеводів до 

запасаючих тканин 

Забезпечення морозо-  
та холодостійкості 

рослин

Регуляція надмірного 
вегетативного розвитку

Покращення якісних 
характеристик врожаю

Бор та Молібден у складі препарату регулюють кількість і співвідношення гормонів 
у тканинах рослин. Саме фітогормональна регуляція забезпечує так звану 
«Source-to-Sink» взаємодію – перетранспортування поживних речовин із тканин 
«синтезу» (листків) в тканини «накопичення» (корені, насіння, плоди). 

Висока концентрація води у коренях та кроні зумовлює перемерзання клітинного 
соку за низьких температур. Внесення Nitrate Balancer сприятиме покращенню 
транспортування високополімерних поживних речовин, перешкоджаючи 
формуванню кристалів льоду та руйнуванню клітин коренів та молодих бруньок. 

У процесі онтогенезу асиміляти синтезуються у вегетативних органах та під 
впливом гормональних процесів транспортуються до генеративних (насіння, 
плодів та ін). Обробка рослин Nitrate Balancer покращить інтенсивність транспорту 
поживних речовин до плодів і насіння та  сприятиме поліпшенню якісних та 
кількісних показників майбутнього врожаю.

При переході у зимовий період надмірний ріст вегетативних частин може 
зумовлювати їх перемерзання та загибель. Застосування Nitrate Balancer 
забезпечить вплив на фізіологічні процеси росту, сприятиме контролю 
надмірного вегетативного росту та  захистить рослини від переростання та 
вимерзання.

Nitrate 
balancer

18
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B – 8,0%

5

Бор

B
42

Молібден

Mo

Mo – 0,004%
19* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.

КУЛЬТУРА

Ожина,  малина

Виноград

Лохина

Горіхоплідні 

Буряк столовий

Картопля

Морква

Смородина

Полуниця

Зерняткові (яблуня, груша)

Кісточкові (персик,абрикос, 
вишня, черешня)

НОРМА, 
Л/ГА

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0-2,0

2,0

2,0

1,5-2,0

1,5-2,0

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовують після збору врожаю – період гібернації
За потреби (для контролю надмірного вегетативного росту) застосовують навесні

Застосовують після збору врожаю – період гібернації 
За потреби впродовж вегетації застосовують для контролю надмірного 
вегетативного росту

Застосовують після збору врожаю – період гібернації

Застосовують за місяць до опадання листя

Застосовують за 3 тижні до збирання врожаю

Застосовують за 3 тижні до збирання врожаю

Застосовують за 3 тижні до збирання врожаю

Застосовують після збору врожаю – період гібернації

Застосовують після збору врожаю (перед початком періоду зимового стану спокою) – 
період гібернації

Застосовують після збору врожаю (за 30 днів до початку періоду спокою) – період 
гібернації. За потреби обробку можливо повторити через 14 днів

Застосовують після збору врожаю (за 30 днів до початку періоду спокою) – період 
гібернації. За потреби обробку можливо повторити через 14 днів

Програма застосування
Препарат створений для забезпечення успішної перезимівлі та пробудження навесні. Застосовується після 
збору врожаю (за 30 днів до опадання листя). Препарат стимулює формування плодоносних частин рослин 
завдяки дії на «Source-to-Sink» взаємодію, покращує процеси гібернації та якісні характеристики врожаю.
Для застосування з пестицидами змішують у наступному порядку: вода – Nitrate Balancer – ЗЗР. 
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Sugar Mover – препарат для активізації руху вуглеводів від вегетативних до 
генеративних органів та їхнього накопичення в зерні, насінні та плодах.

дIючI речовини

Рух цукрів до 
генеративних органів та 

запасаючих частин

Сприяє більш насиченій 
пігментації плодових і 

ягідних культур

Забезпечення лежкості 
плодових і ягідних 

культур

Покращення якісних 
показників врожаю

Використання Sugar Mover регулює концентрацію та співвідношення гормонів 
росту (ауксинів і гіберелінів) та фізіологічної зрілості (АБК та етилену). Це, в свою 
чергу, сприяє відновленню гормонального балансу та активує процеси руху цукрів 
від органів синтезу (листків) до органів накопичення  плодів та насіння.

Рух вуглеводів із листя у стебла має початися як мінімум за 2 тижні до формування 
плодоносних частин. Застосування Sugar Mover  сприятиме пришвидшенню цих 
процесів, а разом з цим – підвищення якісних показників врожаю (вміст цукрів, 
білку, олійності тощо).

Внесення Sugar Mover сприяє більш насиченій пігментації плодових за рахунок 
підвищення рівня цукрів та повноцінного наливу під час дозрівання плодів. Зростає 
рівень транспортування цукрів від органів синтезу до органів накопичення. На 
практиці підвищується показник Brix, покращується товарний вигляд урожаю.

Обробка рослин Sugar Mover на репродуктивному етапі розвитку сприяє 
підвищенню концентрації ауксину, руху цукрів до плодоносних частин. Також 
завдяки дії Sugar Mover збільшується рівень абсцизової кислоти, підтримується 
належний вміст кальцію в клітинних стінках, що і покращує якість і термін зберігання 
врожаю.

B – 8,0%

Sugar mover

20

5

Бор

B
42

Молібден

Mo

Mo – 0,004%
21* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.

КУЛЬТУРА

Ожина,малина, лохина

Лохина

Пасльонові (томати, 
перець, баклажани)

Полуниця

Капуста

Кісточкові (слива, абрикос, 
персик)

Гарбузові (дині, кавуни, 
гарбузи)

Зерняткові (яблуня, груша)

Кісточкові (вишня, черешня)

Виноград

Горіхоплідні (грецькі горіхи, 
фундук)

НОРМА, 
Л/ГА

1,0-1,5

1,0-1,5

1,0

1,0

1,0-1,5

1,0-1,5

2,0-2,5

1,0-1,5

1,0

2,0

1,5-2,0

ЗАСТОСУВАННЯ

Двократне:
1 внесення – на початку наливання плодів 
2 внесення – через 14 днів після першого застосування

Двократне:
1 внесення – на початку наливання плодів 
2 внесення – через 14 днів після першого застосування

1 внесення – на етапі формування плодів 
2 внесення – на початку дозрівання плодів

В період формування ягід

Застосовується на етапі початку росту голівки 

В період дозрівання плодів з інтервалом 7-14 днів

Застосовується за 25-45 днів до збору врожаю

Двократне:
1 внесення – у фазі «грецького горіха» 
2 внесення – через 14 днів після першого застосування

30 днів до збору врожаю 

Момент: від розміру гороху до зміни кольору 
Застосовувати кожні 14 днів. 

На початку росту плодів

Програма застосування
Препарат створений для покращення якісних характеристик врожаю та підвищення лежкості продуктів. 
Sugar Mover стимулює формування плодоносних частин рослин завдяки дії на «Source-to-Sink» взаємодію, 
покращує якісні характеристики врожаю. Застосування позакоренево розпочинають під час репродуктивної 
фази. Для застосування з пестицидами змішують у наступному порядку: вода – Sugar Mover – ЗЗР.
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Sett – препарат для корекції дефіциту кальцію і бору, захисту від фізіологічних 
захворювань та покращення генеративних функцій.

Стимулювання цвітіння –
формування зав’язі

Захист від фізіологічних 
хвороб

Оптимізація 
гормонального балансу

Корекція дефіциту 
елементів живлення

Sett сприяє стимулюванню активного розвитку генеративних органів, 
проростанню та росту пилкової трубки. Впливає на подовження життєздатності 
пилку, покращення проходження процесів запилення та формування повноцінної 
зав’язі.

Препарат сприяє зміцненню клітинних стінок, попереджує розвиток фізіологічних 
хвороб зерняткових та інших дводольних культур, зокрема зниження ризику 
розвитку верхівкової гнилі томатів, загнивання коренів, гнилі сердечка цукрового 
буряку, розтріскування плодів та запасаючих тканин.

Більш вимогливими до забезпечення бором та кальцієм є дводольні культури. Від 
початку проростання і до завершення вегетації вони потребують безперервного 
забезпечення цими елементами. Підживлення препаратом Sett забезпечить 
рослини доступними кальцієм та бором та сприятиме запуску багатьох 
фізіологічних механізмів росту.

Необхідною умовою для нормального гормонального балансу рослин є 
повноцінний розвиток кореневої системи. Підживлення рослин препаратом Sett 
сприятиме збільшенню концентрації ауксину (завдяки внесенню бору) та його 
переміщенню до нових кореневих волосків.

Кальцій – 8%

SETT

B
Ca
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5

Бор

BCa
20

Кальцій

дIючI речовини

Бор – 1%
23* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.

КУЛЬТУРА

Ягідні (лохина, малина, 
ожина)

Пасльонові (томати, 
перець, баклажани)

Морква

Томати, стручковий 
перець, огірки та ін.

Полуниця

Капуста білокачанна, 
броколі, цвітна капуста

Зерняткові 
(яблуня, груша)

Цибуля

Кісточкові (персик, абрикос)

Кісточкові 
(вишня, черешня)

Виноград 

Горіхоплідні 

НОРМА, 
Л/ГА

1,5-3,0

1,5-3,0

1,0-2,5

250 мл/
100 л води

1,5-3,0

2,0

1,5-4,0

1,5-2,5

ТЕПЛИЧНІ КУЛЬТУРИ

Задля підвищення лежкості препарат застосовують 3 рази впродовж вегетації: за 14, 7 та 3 доби до збирання врожаю

1,5-4,0

1,5-3,0

1,5 

3,0-4,0

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовують у період формування ягід та через місяць після опадання пелюсток

Застосувують у період цвітіння та формування плодів.  Інтервали між внесеннями 
10-14 днів

Застосовують 3 рази впродовж вегетації: 30-70-90 днів після появи сходів

Застосування розпочинають при появі першої квітки. Припиняють, коли 
сформувались останні плоди. Застосовують з частотою у 7-10 днів

Застосовують у період формування ягід

Застосовують у період вегетативного розвитку для правильного розвитку клітинних 
стінок, підвищення механічної стійкості до зовнішнього травмування

Застосовують 3-4 рази впродовж вегетації, починаючи від фази бутонізації та 
закінчуючи фазою «грецького горіха»

Застовоють 3 рази впродовж вегетації:
1 внесення – 4-5 листків
2 внесення – початок формування цибулини
3 внесення – інтенсивний ріст цибулини

Застосовують у період формування плодів

Застосовують 3 рази впродовж вегетації, починаючи від фази бутонізації до етапу 
росту плодів

Обробки розпочинають від етапу довжини пагонів 60-80 см та повторюють через 
21 день

Застосовують 2 обробки: перед цвітінням та на початку росту плодів

Програма застосування
Препарат  для покращення процесів цвітіння, запилення та запліднення, зміцнення клітинних стінок рослин та 
підвищення стійкості до хвороб. 
Більш ефективним є внесення препарату зі збільшеною частотою. 
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-1
Harvest More – ультрарозчинне комплексне добриво для швидкого засвоєння 
рослиною та корекції дефіциту поживних речовин.

дIючI речовини 5-10-27 дIючI речовини 10-55-10

Розвиток кореневої 
системи та надземної 

біомаси

Підвищення стійкості до 
несприятливих умов

Перешкоджання 
накопиченню карбонатів 

та підвищення стабільності  
ЗЗР у розчинах 

Покращення засвоєння 
елементів живлення

Завдяки унікальному збалансованому типу мезо- та мікроелементів 
застосування Harvest More забезпечує рослини усіма необхідними елементами 
та дозволяє рослині самій обирати, які поживні речовини вона потребує на різних 
стадіях росту.

Завдяки однаково високому вмісту кальцію та магнію, елементів задіяних у 
процесах контролю стресу рослин, Harvest More буде сприяти підвищенню 
стійкості до несприятливих умов. Магній у складі препарату активує багато 
ферментативних процесів, покращуючи фотосинтез та ріст рослин в цілому.

Введення до робочих розчинів Harvest More забезпечуватиме їх підкислювання та 
перешкоджатиме накопиченню карбонатів на робочих органах обприскувачів та 
фертигаційних системах. Також, завдяки низькому рівню рН, додавання Harvest 
More до робочого розчину засобів захисту рослин забезпечить зниження його 
лужності та сприятиме підвищенню стабільності розчинених речовин. 

Підживлення рослини добривом Harvest More поповнюватиме дефіцит макро-, 
мезо- та мікроелементів, необхідних для оптимального живлення рослин. Також 
завдяки своєму низькому рівню рН добриво буде нейтралізувати луги та карбонати 
ґрунтового розчину, покращуючи споживання поживних речовин із ґрунту. 

Азот сечовини – 5,0% 
Доступний фосфор – 10,0%
Розчинний калій – 27,0%
Хелатний кальцій  – 4,0%
Хелатний магній  – 1,5%
Бор – 0,15%

Азот сечовини – 10,0% 
Доступний фосфор – 55,0%
Розчинний калій – 10,0%
Бор – 0,02%
Хелатний кобальт – 0,002%
Хелатна мідь – 0,05%

лiнiйка добрив

Harvest More 

Хелатний кобальт – 0,008%
Хелатна мідь – 0,3%
Хелатний марганець – 0,5%
Молібден – 0,008%
Хелатний цинк – 0,5%

Хелатний марганець – 0,05%
Молібден – 0,005%
Хелатний цинк – 0,1%
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КУЛЬТУРА

Ожина,  малина

Капуста

Лохина

Цибуля та морква

Полуниця

Гарбузові (дині, кавуни, 
гарбузи, огірки)

Зерняткові (яблуня, груша)

Виноград

Кісточкові (вишня, черешня, 
абрикос, персик)

Горіхоплідні

Томати, перець, баклажани

НОРМА, 
КГ/ГА

2,5-4,0

0,6 кг на 
100 л води

2,5-5,0

2,5-5,0

2,5-3,0

2,5-5,0

2,5-5,0

2,5-5,0

2,5-5,0

5,6-11,2

2,5-5,0

ЗАСТОСУВАННЯ

2-3 обприскування кожні 15-20 днів

Однократно або розділити на 3 і більше застосувань з інтервалом у 7-10 днів

2-3 обприскування кожні 15-20 днів

2-3 застосування з інтервалом у 15 днів, починаючи від ранніх етапів розвитку

2-3 обприскування кожні 15-20 днів

3-4 застосування з інтервалом у 15-20 днів, починаючи від ранніх етапів розвитку

Максимальна кількість обробок – 3-4 на сезон:
1 внесення – на початку сезону
2 внесення – у період активації росту
3 внесення – у перед дозріванням плодів

*Не застосовувати наприкінці сезону

Двократне:
1 внесення – до початку формування плодів 
2 внесення – через 15-20  днів після першого застосування

Максимальна кратність обробок – 3-4 на сезон:
1 внесення – на початку сезону
2 внесення – у період активації росту
3 внесення – у період дозрівання плодів

*Не застосовувати наприкінці сезону

Максимальна кількість обробок – 3-4 на сезон:
1 внесення – на початку сезону
2 внесення – у період активації росту 
3 внесення – перед дозріванням плодів

*Не застосовувати наприкінці сезону

2-3 застосування з інтервалом у 15-20 днів, починаючи від періоду цвітіння

Програма застосування
Комплексне добриво розроблене для забезпечення сільськогосподарських культур необхідними макро- та 
мікроелементами на усіх фазах розвитку рослин. Обробки сприятимуть покращенню розвитку та функціонування 
надземної маси та кореневої системи (поглинання нею поживних речовин із ґрунту). Застосування препарату 
рекомендується безпосередньо у борозну, у фертигаційних системах або фоліарно (по листу).

* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.
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Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину 
рослин», у Чернівецькій області

Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину 
рослин», у Чернівецькій області

Stoller

Stoller

0

0

5

3

10

6

15

9

20

12

25

15

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

8,7 10,5

12,5

20,7

2,0

1,8

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі бутонізації:
Bioforge 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі грецького 
горіха: 
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання 
плодів: 
Sugar Mover 1 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

Позакореневе підживлення на етапі цвітіння: 
X-Tra Power 1 л/га + X-Cyte 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі росту плодів: 
Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ АЙВИ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ВИШНІ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

16,0 18,0
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Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину 
рослин», у Чернівецькій області

Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину 
рослин», у Чернівецькій області

Stoller

Stoller
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РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

6,3

7,3

7,6

8,5

20,6

16,4

1,3

1,2

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі цвітіння: 
Bioforge 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі цвітіння: 
Bioforge 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

Позакореневе підживлення у фазі грецького 
горіха:
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі грецького 
горіха:
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання 
плодів:
Sugar Mover 1 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання 
плодів:
Sugar Mover 1 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ГРУШІ:
(СОРТ КРУПНОПЛІДНА)

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ГРУШІ:
(СОРТ ЯБЛУНІВСЬКА)

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Івано-Франківському обласному державному центрі 
експертизи сортів рослин», в Івано-Франківській області

Дані польових досліджень препаратів Stoller у 
«Сокирянській корпорації з питань садівництва, 
розсадництва та переробної промисловості», 
у Чернівецькій області
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Позакореневе підживлення у фазі цвітіння:
Bioforge 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі грецького 
горіха:
Bioforge 0,5 + X-Tra Power 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання 
плодів: 
Sugar Mover 2 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate balancer 2 л/га

Позакореневе підживлення перед цвітінням:
Bioforge 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

Позакореневе підживлення у фазі грецького 
горіха:
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання 
плодів:
Sugar Mover 1 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ЯБЛУНІ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ЯБЛУНІ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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50,0 60,0
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Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину 
рослин», у Чернівецькій області

Дані польових досліджень препаратів Stoller у 
ПП «Степан Мельничук», у Івано-Франківській області

Stoller

Stoller

0

0

5

20

10

40

15

60

20

80

25

100

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

16,5 18,5

12,1

11,1

2,0

7,0

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі цвітіння:
Bioforge 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі грецького 
горіха:
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання 
плодів:
Sugar Mover 1 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

Позакореневе підживлення у фазі цвітіння: 
Bioforge 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі грецького 
горіха:
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання 
плодів:
Sugar Mover 2 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ЯБЛУНІ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ЯБЛУНІ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

63,0 70,0
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Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину 
рослин», у Чернівецькій області

Дані польових досліджень препаратів Stoller у 
ФГ «Смикавчук», в Івано-Франківській області
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Позакореневе підживлення у фазі бутонізації:
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі цвітіння:
Bioforge 0,5 л/га + X-Cyte 1,25 л/га + 
Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання:
Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

Позакореневе підживлення у фазі бутонізації:
Bioforge 0,5 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

Позакореневе підживлення у фазі цвітіння:
X-Tra Power 1 л/га + Bioforge 0,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання:
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ СМОРОДИНИ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ЛОХИНИ 
ВИСОКОРОСЛОЇ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину 
рослин», у Чернівецькій області

Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину 
рослин», у Чернівецькій області
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Позакореневе підживлення перед цвітінням:
X-Tra Power 1 л/га + X-Cyte 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі росту плодів:
Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

Позакореневе підживлення у фазі цвітіння:
X-Tra Power 1 л/га + X-Cyte 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі росту плодів:
Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення  після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ПЕРСИКА 
ІНЖИРНОГО:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ СЛИВИ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані застосування препаратів Stoller у 
ФГ «Володимир», Закарпатська області
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Позакореневе підживлення на початку 
дозрівання 
Sugar Mover 2 л/га 

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ВИНОГРАДУ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину 
рослин», у Чернівецькій області
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Позакореневе підживлення на етапі цвітіння: 
X-Tra Power 1 л/га + X-Cyte 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі росту плодів: 
Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю:
Nitrate Balancer 2 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ЧЕРЕШНІ:
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Дані польових випробувань препаратів Stoller у 
ФГ «Смикавчук», у Івано-Франківській області

Дані застосування препаратів Stoller у 
«Кооператив АГРОВЕСНА», у Кивській області

Stoller

Stoller

0

0

2

5

4

10

6

15

8

20

10

25

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

7,4

19,0

8,5

20,0

14,9

5,3

1,1

1,0

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі бутонізації: 
Bioforge 0,5 л/га + Fast Start 1 л/га + 
Stimulate 0,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі цвітіння: 
X-Tra Power 1 л/га + Bioforge 0,5 л/га + 
Stimulate 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання: 
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1,5 л/га

Позакореневе підживлення після збору врожаю: 
Nitrate Balancer 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі бутонізації:
X-Cyte 0,5 л/га 

Позакореневе підживлення у фазі формування 
ягід: 
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1,0 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ МАЛИНИ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ПОЛУНИЦІ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину рослин», 
у Чернівецькій області
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Дані польових випробувань препаратів Stoller у 
СФГ «Бояни-Глинниця», Чернівецької області
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Позакореневе підживлення у період вегетації: 
(3 обробки з інтервалом у 60 днів)
Bioforge 1 л/га + Stimulate 1 л/га

Позакореневе підживлення перед початком 
стану спокою (гібернація):
Nitrate Balancer 2 л/га

Позакореневе підживлення у фазі 2-3 справжніх 
листків:
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі 3-4 справжніх 
листків:
Stimulate 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення на початку 
формування бульб:
X-Tra Power 1,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ГОРІХА 
ВОЛОСЬКОГО: 
(САДЖАНЦІ)

ПРОГРАМА ОБРОБКИ КАПУСТИ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані польових досліджень препаратів Stoller у 
СФГ «Бояни-Глинниця», у Чернівецькій області 

Дані польових досліджень препаратів Stoller в 
«Українській науково-дослідній станції карантину рослин», 
у Чернівецькій області
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Передпосівна обробка посадкового матеріалу: 
Stimulate 0,5 л/т + Fast Start 2 л/га

Позакореневе підживлення у фазі бутонізації: 
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га

Позакореневе підживлення на початку цвітіння: 
(повторна обробка через 10 днів)
Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення за 30 днів до збору 
врожаю:
Nitrate Balancer 1 л/га

Позакореневе підживлення на початку 
формування бульб:
X-Tra Power 1,5 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ КАРТОПЛІ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ КАРТОПЛІ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані польових випробувань препаратів Stoller у 
СФГ «Бояни-Глинниця», Чернівецької області

Дані польових випробувань препаратів Stoller у 
СФГ «Бояни-Глинниця», Чернівецької області
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Позакореневе підживлення на етапі вегетативного 
розвитку (повторне застосування через 15 днів):
X-Tra Power 2 л/га 

Позакореневе підживлення у фазі цвітіння:
X-Cyte 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозріваня:
X-Cyte 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі 3-5 справжніх 
листочків:
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra power 1,8 л/га

Позакореневе підживлення у фазі 5-8 справжніх 
листочків:
Sugar Mover 1 л/га

Позакореневе підживлення у фазі дозрівання:
Nitrate Balancer 2 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ТОМАТІВ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ БУРЯКА 
СТОЛОВОГО:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані польових випробувань препаратів Stoller у 
СФГ «Бояни-Глинниця», Чернівецької області

Дані польових випробувань препаратів Stoller у 
СФГ «Бояни-Глинниця», Чернівецької області
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Передпосівна обробка:
Stimulate 1,5 л/т

Позакореневе підживлення на етапі росту 
вегетативної маси:
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra power 1,8 л/га

Позакореневе підживлення у фазі розвитку 
коренеплодів:
Sugar Mover 1 л/га

Передпосівна обробка:
Stimulate 0,05 л/т

Позакореневе підживлення у фазі вегетативного 
росту:
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra power 1,8 л/га

Позакореневе підживлення у фазі появи перших 
плодів:
Sugar Mover 2 л/га

Позакореневе підживлення у фазі росту плодів:
Sugar Mover 2 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ МОРКВИ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ ОГІРКІВ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.



Усі основні фітогормони мають певну локалізацію свого синтезу, а далі поширюються рослинним організмом для 
виконання своїх функцій: ауксин синтезується у апікальних меристемах, і переміщуючись до кореня, стимулює 
його розвиток. Також варто згадати, що хімічна природа усіх основних фітогормонів дуже відрізняється одна 
від одної. Так, наприклад, ауксин походить від амінокислоти триптофану, гібереліни містять в своєму складі 
азотисту основу (пурин), а етилен є простим ненасиченим вуглеводнем. У зв’язку з цим, біосинтез усіх гормонів 
пов’язаний не лише один з одним, а й з іншими біохімічними шляхами та ферментами рослинного організму. Такі 
взаємозв’язки цілісно та комплексно регулюють фізіологічні процеси рослини, спричинюючи чіткий контроль 
власного розвитку, швидку реакцію на чинники навколишнього середовища та адаптивні реакції.

Гормон-стимулятор, який контролює велику кількість 
фізіологічних та біохімічних процесів у клітині. Відповідно 
до хімічної структури має індольну природу (похідна 
амінокислоти триптофану). Ауксин був знайдений у тканинах 
вищих та нижчих рослин, слині та сечі ссавців. 
У вищих рослин синтез цього фітогормону найактивніше 
відбувається в апікальних меристемах листків та бруньок, в 
камбії та пилку, що формується. 
Ауксин рухається по камбію та паренхімним клітинам від 
верхівки пагону до кореня, а також по флоемі – від листків до 
інших частин стебла. 
Окиснюється ферментом ауксин-оксидазою. Активність 
цього ензиму грає роль в регуляції ростових процесів рослин.

Вперше цитокініни були визначені як активатори поділу 
клітин, але згодом було доведено їх участь у багатьох 
процесах розвитку та росту рослин. Наприклад, у взаємодії 
з ауксином, цитокінін сприяв диференціації клітин калюсу. В 
той час як наявність ауксину сприяла тільки розвитку кореня.
Синтезується цитокінін у апікальній частині кореня і 
транспортується по ксилемі пасивним транспортом.
Нові дослідження вказують на здатність цитокініну, знову ж 
таки з ауксином, регулювати транспорт вуглеводів у тканинах 
рослин («Source-to-Sink» транспорт).

Контролюює
закладання коренів

Бере участь у поділі 
клітин надземної 
частини рослин

Бере участь у регуляції 
процесів цвітіння, 
плодоношення та 

опадання листя 

Формує повноцінні
репродуктивні органи 

Сповільнює старіння 
листків шляхом синтезу 

білків та нуклеїнових 
кислот 

Впливає на
диференціювання
провідних тканин 

пагонів, що ростуть

Пригнічує апікальне 
домінування шляхом 

розвитку бічних бруньок

Значення у ростових 
процесах – настіях та 

тропізмах

Захист хлоропластів
від деградації 

Стимулює 
цвітіння 
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Історія вивчення
гормонів рослин

Дослідження фітогормонів розпочалося ще до 
формулювання самого поняття «гормони». Відомий 
на весь світ вчений Чарльз Дарвін помітив, що вигин 
проростків рослин до світла відбувається у зоні, яка нижча 
за колеоптиль, котрий і сприймає цей світловий подразник. 
Тоді Дарвін припустив, що якась хімічна сполука передає 
сигнали від верхівки до інших органів рослин. І лише через 
25 років після цього спостереження було запропоновано 
термін «гормони» (Бейліс та Старлінг, 1905). Наступні 
десятиліття вчені з усіх куточків світу відкривали ті 
чи інші гормони рослин та їх функції. Ще до сьогодні 
продовжуються досліди у цьому напрямі, адже вивчення 
цієї теми дасть змогу зрозуміти механізми життя рослин.

Гормони

Різноманіття
фітогормонів

На сьогодні виділяють п’ять основних фітогормонів: 
ауксин, гібереліни, цитокініни, етилен та абсцизова 
кислота. До цього переліку можна додати гормоноподібні 
речовини, які відрізняються вищими концентраціями та 
меншою транспортабельністю, на відміну від гормонів. До 
них відносять поліаміни, які виконують багато важливих 
функцій в рослинному організмі: беруть участь у регуляції 
ембріогенезу, стимулюють цвітіння, стабілізують клітинну 
мембрану та мінімізують водний стрес у клітинах. Саме 
через таку кількість регуляторних функцій поліаміни і були 
класифіковані як гормоноподібні сполуки.



Ще один клас гормонів зі стимулюючою дією. Роль гіберелінів 
у рості пагонів була досліджена і визначена у експериментах 
з карликовою кукурудзою. Гіберелін був вперше знайдений 
у грибах, які уразили рис і спричинили розвиток хвороби 
«баканае» або «скажені паростки». Ознакою цього патогенезу 
було стрімке видовження стебла та листків. Далі гібереліни 
були виявлені у водоростях і більшості вищих рослин. 
У хімічній будові гібереліни подібні до ліпідів. Синтезуються в 
листках і цей процес стимулюється світлом. Транспортуються, 
як правило, по молодим тканинам пагонів та коренів. Дуже 
велика кількість гіберелінів знайдена у недозрілому насінні.

Етилен вважається стресовим гормоном, але також виконує 
важливі функції. Так, наприклад, виділяючись у рослин під 
час стресу, або при пошкодженнях, він сприяє потовщенню 
стебла, що зробить рослину більш стійкою у майбутньому. 
Вперше етилен був досліджений у впливі на ріст рослин при 
спалюванні вугілля. Було помічено, що етилен гальмує ріст 
стебла в довжину, але стимулює у товщину. Синтезується 
гормон у всіх частинах рослин, але найбільше – у меристемі 
вузлів стебла. Раніше вважалось, що етилен – це речовина, що 
забруднює атмосферу, але згодом виявили, що його виділяють, 
бактерії, папороті, водорості та  рослини. Останні у відповідь 
на поранення або стрес.

Гормон-інгібітор більшості вищих рослин, який 
синтезується в листках, плодах та кореневому чохлику, 
найінтенсивніше під час опадання плодів. 
Рух фітогормону відбувається як по флоемі, так і по 
ксилемі. Було досліджено, що АБК впливає на геотропізм 
у рослин, а також сповільнює ріст рослин у будь-яких 
його проявах. Так, проростання насіння та ріст бруньок 
дуже інгібується за наявності абсцизової кислоти. 
Як стресовий гормон, АБК виділяється під час посухи 
та сприяє закриттю продихів для збереження води у 
клітинах.

Z
Z

Z

Затримує
клітинний поділ

Підвищує стійкість 
до засолення, посухи і 

низьких температур  

Контролює
перехід у стан спокою

Зумовлює
опадання листя

Стимулює
достигання плодів

Стимулює вихід 
насіння зі стану спокою 

та подальше його 
проростання

Активує синтез білків та
нуклеїнових кислот

Забезпечує ріст 
пагону та листя шляхом 

розтягування клітин 

Здійснює вплив на 
процеси старіння 

рослин 

Пригнічує
явища вівіпарії

Регулює
старіння листків та
дозрівання плодів

Гальмує
ріст у довжину 

Забезпечує
потовщення пагонів 

Стимулює
процес цвітіння

Прискорює
розвиток плодів 
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Яке значення мають 
фітогормони та 
гормональний баланс?

Усі процеси рослинного організму, які нам відомі, 
регулюються фітогормонами. Як було описано вище, 
усі внутрішні біохімічні цикли кожної рослинної клітини 
взаємопов’язані між собою і зміна однієї зі складових 
ланок (наприклад, активація або інгібування ферменту) 
може призвести до порушення цієї складної мережі. 
Тому підтримка гормонального балансу на певних фазах 
розвитку рослин є дуже важливою і необхідною для 
нормальної життєдіяльності рослин. Гормональний баланс – 
це і є певний рівень певних гормонів на відповідних етапах 
індивідуального розвитку. Порушення його у будь-якому 
з цих аспектів викликає дисбаланс, що для рослинного 
організму дорівнює стресу. Рослина відразу розпочинає 
боротьбу зі стресом, запускаючи складні фізіологічні 
механізми, а ми бачимо лише «верхівку айсбергу» у вигляді 
сповільнення росту, некрозів, затримки цвітіння та інших 
процесів.

Варто зазначити, що існує умовна класифікація 
фітогормонів на гормони стимулятори та інгібітори росту. 
Поширена хибна думка, що останні виконують лише 
інгібуючу або, як можна подумати, негативну дію. Гарними 
прикладами руйнування цього міфу є етилен та абсцизова 
кислота. Вони обидва вважаються стресовими гормонами, 
незважаючи на те, що виконують багато важливих функцій. 
Етилен, наприклад, необхідний для дозрівання плодів, а 
абсцизова кислота сприяє переходу рослин у стан спокою, 
що і забезпечує їх успішну перезимівлю. Як бачимо, у 
деяких випадках стресові гормони є життєво необхідними 
для адаптації рослин до змін навколишнього середовища.
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Калiй:
Регулює відтік цукрів, використання води і синтез гормонів для 
росту клітин
Кофактор більше 60-ти ферментів 
Впливає на утворення вуглеводів при фотосинтезі
Підсилює транспорт асимілятів
Контролює рух продихів, підсилює асиміляцію CO

2
.

Наслідки нестачі елемента:
Порушується водний обмін
Знижується фотосинтез і відтік асимілятів
Листя жовтіє, покривається бурими плямами, верхні бруньки 
засихають, активуються бічні пагони, рослина набуває вигляд 
куща.

Кальцiй:
Структурний компонент клітинних стінок, залучений до гор-
мональних реакцій
Підсилює стійкість до ураження збудниками хвороб і сприяє 
руху цукрів до плодоносних частин рослини
Сприяє усуненню токсичності надлишкової концентрації іонів 
амонію, алюмінію, марганцю, заліза
Підвищує стійкість до засолення, знижує кислотність ґрунту. 

Наслідки нестачі елемента:
Гальмується утворення бічних коренів і кореневих волосків
Ослизнюються стінки і загнивають тканини
Жовтіє листя з утворенням бурих плям.

Магнiй:
Структурний компонент хлорофілу, кофактор синтезу багатьох 
ферментів
Спрямовує елементи живлення до коренів, та цукор від листя, 
підтримуючи таким чином гормональну активність.

Наслідки нестачі елемента:
Порушується фосфорний, білковий і вуглеводний обмін, фор-
мування пластид
Розвивається хлороз і некроз листя, листки в’януть і опадають.

Культури, схильні до дефіциту:

Культури, схильні до дефіциту:

Культури, схильні до дефіциту:
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Елементи живлення

Азот амiнний:
Енергетично ефективніша форма азоту для контролю росту 
стебла і підвищення рівня цукрів
Є складовою амінокислот, білків, азотистих основ, хлорофілу, 
гормонів, алкалоїдів, аміноцукрів.

Наслідки нестачі елемента:
Розкладання білків для реутилізації азоту (серед перших роз-
кладаються білки хлоропластів)
Рослини жовтіють, послаблюється ріст, листя осипається, ско-
рочується вегетація.

Азот нiтратний:
Запускає синтез цитокініну кореневими волосками для росту 
клітин і пагонів
Позитивно впливає на засвоєння калію, магнію і кальцію
Найбільш мобільна й легкодоступна форма азоту.

Наслідки нестачі елемента:
Характеризується зміною зеленого забарвлення листя в блідо- 
зелене, через слабке утворення хлорофілу
Розмір листя зменшується
Ослаблене кущіння у злаків і розгалуження у інших рослин.

Фосфор:
Регулює ріст кореневої системи
Бере участь у трансфері енергії, відтоку цукрів
Впливає на стійкість рослин до ураження збудниками хвороб
Прискорює ріст рослин на початку вегетації, утворення гене-
ративних органів.

Наслідки нестачі елемента:
Коренева система слабо розвивається, кореневі волоски від-
мирають
Припиняється ріст рослин
Найбільш чутливі рослини на ранніх фазах росту.

Культури, схильні до дефіциту:



45

Мiдь:
Структурний компонент рецептора етилену, необхідний для 
адекватної реакції рослини на етилен
Сприяє перетворенню азоту мінеральних форм у білок та аміно-
кислоти
Впливає на інгібітори росту, підвищує стійкість рослин до 
посухи, морозу
Стимулює біосинтез хлорофілу.

Наслідки нестачі елемента:
Затримка росту і цвітіння, побіління у злаків кінчиків листя, у 
плодових - хлороз, некроз і суховершинність
Ушкоджуються генеративні органи.

Марганець:
Бере участь у процесах енергетичного обміну, пересуванні 
фотосинтетичних електронів, метаболізмі азоту та ауксину, 
сприяє відтоку цукрів із листків
Активізує синтез ферментів, сприяє росту клітин. 

Наслідки нестачі елемента:
Порушується співвідношення елементів мінерального живлення 
Знижується вміст хлорофілу, сповільнюється фотосинтез і від-
новлення нітратів
Розвивається сіра плямистість листків злаків, хлороз плодових куль-
тур, деформування насіння.

Молiбден:
Кофактор для ферментів, що беруть участь у біосинтезі ауксину 
та АБК
Володіє антиоксидантними властивостями
Сприяє переносу електронів в окисно-відновлюваних реакціях, 
накопиченню аскорбінової  кислоти.

Наслідки нестачі елемента:
Затримка розвитку та росту
Поява хлорозу, некрозу
Слабко розвиваються бульбочки на коренях бобових
Призупиняється ріст та розвиток рослини.

Культури, схильні до дефіциту:

Культури, схильні до дефіциту:

Культури, схильні до дефіциту:
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Сiрка: 
Входить до складу амінокислот
Підтримує певний рівень окисно-відновлюваного потенціалу в 
клітині
Входить до складу вітамінів.

Наслідки нестачі елемента:
Пригнічується синтез амінокислот, білків, формування хлоро-
пластів
Затримується ріст стебел
Викликає пожовтіння молодих листків.

Цинк:
Необхідний для синтезу ауксину
Покращує генетичну експресію
Підтримка цілісності клітинних мембран, трансферу енергії 
Активізує ферменти синтезу нуклеїнових кислот, а також дегід-
рогенази, ізомерази, ферменти синтезу триптофану.

Наслідки нестачі елемента:
Порушується синтез нуклеїнових кислот
Гальмується поділ клітин, ріст рослин, утворюються дрібні 
листки
Знижується морозостійкість 
Гальмується синтез триптофану.

Бор:
Підсилює стійкість клітинних стінок
Знижує окисну деструкцію ауксину, що сприяє відтоку цукрів до 
плодоносних органів
Сприяє розвитку генеративних органів, та засвоєнню міне-
ральних речовин.

Наслідки нестачі елемента:
За нестачі швидко порушується метаболізм рослин, погіршу-
ється обмін цукрів
Раннє відмирання точок росту кореня та стебла
Гальмування розвитку генеративних органів.

Культури, схильні до дефіциту:

Культури, схильні до дефіциту:

Культури, схильні до дефіциту:
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Ягiднi культури:

Виноград: 

Кiсточковi:

Лохина

Огірки 

Цибуля 

Малина Солодкий перець 

Цвітна капуста та броколі 

Часник 

Яблуня 

Персик 

Полуниця  Баклажан 

Томат

Капуста 

Морква 

Груша 

Черешня 

Столові сорти винограду 

Зернятковi:

Овочевi культури:

Критичнi 
температури пiд 
час цвiтiння 

Температура повітря досить суттєво впливає на ріст та розвиток рослин, особливо під час цвітіння. Високі 
температури призводять до стерильності пилку. Температура повітря нижче 0°С під час або після цвітіння 
пошкоджує цвіт і стає на заваді плодоношенню.

  * Критична температура - температура, що призводить до зниження активності перебігу фізіологічних процесів рослини: 
  цвітіння, запилення, формування зав’язі.

** За умови настання критичних температур рекомендується застосовувати X-Cytе 1 л/га для подолання стресу та подовження 
  життєздатності пилку. Якщо критичні температури тривають більше 10-ти днів рекомендується повторна обробка.

+300С +300С

+300С

+250С

+350С

+300С -30С

+300С 00С

+300С +300С

+250С

+250С

+300С -30С

+300С -10С

+300С +300С

+250С

+300С



48



50

Tел: +38 044 393 93 39
info@stollerukraine.com

www.stollerukraine.com.ua


