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Історія Stoller

«Наша робота покликана допомагати 
фермерам природним способом розкрити
генетичний потенцiал рослин»

Джеррi Столлер
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Засновник та голова правлiння
компанiї Stoller

Понад 45 років досвіду роботи в сфері живлення рослин.

Працював у 52 країнах з усіма відомими сільськогосподарськими культурами.

У 90-х роках став піонером вивчення генетичної експресії та гормонального 

балансу рослин.

Підприємець року (Американська асоціація виробників овочів та фруктів, 1998 р.).

Працював членом Ради директорів Інституту Добрив (The Fertilizer Institute).

Був задіяний в Американській асоціації Землеробства, Асоціації 

сільськогосподарських культур й Асоціації вивчення ґрунтів у США.

Консультував представників сільськогосподарського сектору у різних країнах:

Сільськогосподарське виробництво на Ямайці.

Виробництво кави у Центральній Америці.

Виробництво пальмової олії в Малайзії.

Виробництво картоплі у Канаді та багато іншого.

Ступінь Магістра у вивченні ґрунтів, Корнельський університет.

Ступінь Бакалавра сільського господарства, Іллінойський університет.

Jerry Stoller
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Stoller це:
Світовий лідер у розробці технологій для підвищення врожайності шляхом регулювання стресу рослин і досягнення 

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
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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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Історія розвитку Stoller

1977 рік
Вперше вихід за межі США.

Відкриття Stoller Brazil

70-ті роки
Заснування компанії; швидкий 

розвиток в галузі живлення рослин

80-ті роки
Наукові дослідження дефіциту 

елементів живлення та їх впливу 
на продуктивність рослин. Stoller 

приносить на ринок найсучаснішу 
технологію хелатування 

мікроелементів

1990 рік
Компанія розширила свою 

діяльність до вивчення 
фітогормонів та їх застосування 

в комбінації з елементами 
живлення для підвищення 

стійкості рослин до хвороб
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1991 рік
Компанія стала піонером 

фізіологічного регулювання 
функцій рослин

2013 рік
Заснування StollerUkraine і 

реєстрація 7-ми ключових продуктів

2000-ні роки
Stoller Group спеціалізується 
на сучасних біорегуляторах й 

органічних інокулянтах

сьогодні
- Працюємо в понад 70-ти країнах

- 47 років досвіду роботи в 
сільському господарстві

- 17 докторів наук
- 450+ науково-дослідних програм 

у  співпраці з університетами по 
всьому світу
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Каталог, який Ви тримаєте в руках – це 
не просто перелік продуктів компанії. Це 
справжня енциклопедія фізіології рослин, 
наукових розробок та реальних результатів. 
Досвід багатьох років дозволяє нам 
розуміти проблеми аграріїв та допомагати 
у їх вирішенні. Наші знання втілюються у 
наші продукти, які не просто «прибирають 
симптоми», а «лікують» та допомагають 
розкрити максимальний генетичний 
потенціал рослин.

Анотація



Продукція Stoller – це досвід перевірений роками, високі 
результати в усіх кліматичних зонах та співпраця вчених 
з передових наукових центрів. Лінійка продуктів компанії 
представлена антистресантами, фітогормональними 
препаратами, регуляторами росту та мікродобривами. 
Запатентовані формули, молекули, що впливають на 
експресію генів, унікальне хелатування – лише частина 
наукових досягнень компанії за останні декілька 
десятиліть.

Продукція Stoller
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дIючI речовини

Антистресовий препарат для посилення росту й підвищення 
стійкості рослин до несприятливих чинників

Bioforge

Антистресова дія

Стійкість до посухи

Покращення 
ефективності 
азотфіксації

Постійний ріст 
кореневих кінчиків 

У відповідь на дію чинників навколишнього середовища (ураження рослин 
приморозками, градом, фітотоксична дія гербіцидів) 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. Це призводить до підвищення вмісту абсцизової кислоти, 
закриття продихів та зміни у гормональному балансі рослин. Застосування Bioforge сприяє 
підтримці клітинного дихання, більш ефективному використанню міжклітинної води та 
активуванню експресії генів і ферментів, відповідальних за стійкість до стресів. 

Коренева система контролює баланс гормонів та поглинання поживних речовин рос-
линами, тому вона потребує постійного росту кореневих кінчиків. 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. 

Ефективність бобово-ризобіального симбіозу в значній мірі залежить від факторів 
навколишнього середовища (вологості ґрунту, його температури, аерації, рівня рН, 
наявності елементів живлення та ін). Надто інтенсивна дія багатьох з них призводить до 
зниження активності ризобій або їх повної загибелі. Діючі речовини Bioforge, проникаючи 
в клітини ризобій, активують експресію генів стійкості до стресів та сприяють активній 
фіксації азоту.

0,5-2 л

* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.14 15

Біологічні функції
активних компонентів

N, N’ - ДИФОРМІЛ СЕЧОВИНА  

Є продуктом синтезу двох природних речовин: сечовини та мурашиної кислоти.

Проявляє надзвичайно сильні антиоксидантні властивості.

Нейтралізує вільні радикали (активні форми кисню).

Зупиняє сигнали надмірного синтезу “стресового етилену”, підтримуючи його оптимальну концентрацію у рослині.

Зберігає цілісність клітинних структур, підтримуючи життєдіяльність рослини.

Контролює експресію генів DREB1A, DEHIDRIN, RAB18 та RD29A, відповідальних за стійкість рослин до чинників стресу.

Активує ген RLS4, відповідальний за ріст кореневої системи та поглинання нутрієнтів.

Стимулює дію захисних ферментів.

МУРАШИНА КИСЛОТА

N,N’- ДИФОРМIЛ СЕЧОВИНА

СЕЧОВИНА
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bioforge

ГЕРБІЦИДНИЙ
СТРЕС

НИЗЬКІ ЗАПАСИ 
ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ 
НА ПЕРІОД ВИСІВУ 
НАСІННЯ 

Діючі речовини гербіцидів, проникаючи в клітини 
рослин, спричиняють утворення активних форм 
кисню (вільних радикалів). Ці радикали порушують 
нормальну роботу клітинних структур, руйнують 
оболонку клітини, пошкоджують ДНК. Оксида-
тивний стрес у свою чергу супроводжується над-
мірним синтезом «стресового етилену». Велика 
концентрація етилену порушує активність фізіоло-
гічних процесів. В свою чергу робота всіх органів 
та систем рослин сповільнюється та призводить 
до зниження продуктивності культур.

Введення до системи обробітку рослин препарату 
сприятиме нейтралізації «вільних радикалів» та 
попередженню  настання періоду стресу у рослин. 
Препарат допоможе швидше метаболізувати діючі 
речовини гербіциду, підвищить ефективність фото-
синтезу та прискорить відновлення нормального 
перебігу процесів життєдіяльності. 

Для набухання,  швидкого  та рівномірного 
проростання кожна  насінина потребує певної 
кількості вологи. І чим дрібніша насінина, тим 
більше цієї вологи їй потрібно на початку. Проте, 
досить часто погодні умови не сприяють цьому. 
І на період висіву багатьох культур ми маємо 
нестачу вологи у ґрунті. Як наслідок, період 
проростання насіння може затягнутися на декілька 
тижнів, а отримані сходи будуть нерівномірними та 
слабкими.

Застосування препарату Bioforge для передпо-
сівної обробки насіння є особливо необхідним в 
умовах нестачі ґрунтової вологи. Препарат захи-
стить оброблене насіння від дії стресу, стимулюва-
тиме перебіг фізіологічних процесів та сприятиме 
стійкості молодих рослин до несприятливих чин-
ників навколишнього середовища.
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ПОСІВ У
ХОЛОДНИЙ ҐРУНТ

СТРЕСИ ВІД ДІЇ 
ФАКТОРІВ
ЗОВНІШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Досить часто посів ярих культур відбувається 
у занадто ранній термін, коли ще не прогрітий 
весняний ґрунт. Це пов’язано з побоюваннями 
аграріїв щодо втрати вологи з часом та нестачі по-
сівної техніки. Такий поспіх зумовлює потраплян-
ня насінини у несприятливе середовище, і замість 
швидкого запуску фізіологічних процесів, поживні 
речовини з ендосперму починають витрачатися 
на боротьбу зі стресом. Як наслідок, отримуємо 
нерівномірні сходи з деформованими рослинами.

Проникаючи в клітини насінини Bioforge 
сприятиме зниженню рівня стресу, викликаного 
несприятливими факторами навколишнього 
середовища. Це відбувається внаслідок зупинки 
сигналу синтезу етилену та підтримки оптимальної 
концентрації цього гормону в рослині. Також 
Bioforge нейтралізує вільні радикали, які руйнують 
клітину та підтримає рівень внутрішньоклітинної 
рідини у рослині. Усе це сприятиме появі швидких, 
рівномірних сходів  та постійному росту кореневих 
кінчиків.

Під час вегетації, рослини піддаються впливу 
різних чинників стресу (перепадам температур, 
приморозкам, граду, дефіциту або надлишку 
вологи та ін.). Ці фактори призводять до 
зниження потенціалу продуктивності культур, 
що вирощуються, а їхня надто інтенсивна дія 
спричинює загибель рослин. Це відбувається 
наступним чином: в процесі метаболізму клітин 
та у відповідь на чинники стресу утворюються 
реактивні форми кисню, які є нормальною 
захисною реакцією організму. Проте інколи баланс 
про- та антиоксидантних механізмів порушується 
та запускаються процеси пошкодження клітин. 

Обробка рослин  препаратом Bioforge допоможе 
нормалізувати баланс про- та антиоксидантних 
реакцій організму, нейтралізувати дію стресу, 
викликаного несприятливими чинниками навко-
лишнього середовища, тим самим забезпечить 
збереження високого рівня врожаю та якості 
вирощеної продукції.
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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% 

дIючI речовини

Підтримка
гормонального балансу

Протидія стресовим 
впливам

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. В результаті створюються усі 
необхідні умови для розкриття генетичного потенціалу рослин. 

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, вирівнюючи співвідношення між гормонами 
активаторами росту (цитокінінами, ауксинами, гіберелінами) та гормонами інгібіторами 
(етиленом, абсцизовою кислотою). 

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 зародко-
вих тканинах, а також підвищенню енергії проростання та схожості насіння. 

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

0,5-2 л

0,3-1 л

* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.18 19

Біологічні функції
активних компонентів

ЦИТОКІНІН 
Бере участь у регуляції та активації поділу клітин пагонів.

Стимулює процеси фотосинтезу.

Бере участь у сповільненні процесів старіння листків.

Сприяє формуванню зрілих репродуктивних органів.

Захищає хлоропласти від деградації.

Стимулює синтез нуклеїнових кислот (ДНК, РНК).

АУКСИН
Контролює закладання коренів, бульб, цибулин.

Стимулює поділ апікальної меристеми коренів.

Контролює диференціацію провідних тканин пагонів.

Бере участь у ростових процесах: настіях та тропізмах.

Регулює процеси цвітіння, плодоношення та опадання листя.

ГІБЕРЕЛОВА КИСЛОТА
Стимулює вихід насіння зі стану спокою та його подальше проростання.

Активує ріст тканин пагону шляхом розтягнення клітин.

Регулює інтенсивність фотосинтезу шляхом контролю транспорту асимілятів 
через флоему.

Стимулює процес цвітіння у рослин.

Активує синтез білків та нуклеїнових кислот (ДНК, РНК).
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Stimulate yield enhancer

ПОРУШЕННЯ 
ВЕГЕТАТИВНОГО 
РОСТУ

ПОДОВЖЕНИЙ 
ПЕРІОД СХОДІВ

Вегетативний розвиток рослин характеризується 
високим вмістом гормонів росту: цитокінінів, 
ауксинів та гіберелінів. Останні надсилають 
сигнали всьому організму щодо старту поділу та 
диференціації клітин. За відсутності стресових 
чинників співвідношення між ними становить 2:1:1. 
Концентрації гормонів у рослині можуть зміню-
ватися у відповідь на дію абіотичних та біотичних 
стресів. Це призводить до змін у гормональному 
балансі, зупинки росту, формування недорозвине-
них рослин та зниження рівня урожайності. 

Застосування Stimulate дозволить відновити  
нормальний гормональний баланс клітин,  
протікання природних циклів росту та активування 
генетичної експресії рослин. Це в свою чергу 
пришвидшить ростові процеси надземних 
органів та кореневої системи, а також сприятиме 
покращенню засвоєння рослиною поживних 
речовин.

Низька енергія проростання насіння призводить до 
подовження періоду сходів та, як наслідок, появи 
нерівномірних посівів. В такому випадку на полі 
спостерігається підвищення внутрішньовидової 
конкуренції. Рослини ведуть боротьбу між собою 
за вологу, елементи живлення та світло. Така 
конкуренція спричиняє значні відмінності у 
розмірах рослин і проходженні ними фаз розвитку 
та поступового зниження рівня продуктивності.

Препарат Stimulate містить в своєму складі 
гіберелову кислоту (гормон регуляції клітинного 
поділу у рослин). Підвищення концентрації даного 
гормону стимулює  запуск механізмів проростан-
ня насіння. Це відбувається внаслідок активації 
амілази (ферменту біокаталізатора хімічних реакцій 
розкладання  крохмалю  зернівки до цукрів, якими і 
живиться проросток насінини). 
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СЛАБКИЙ РОЗВИТОК 
КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ

ЗНИЖЕННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ 
ФОТОСИНТЕЗУ

Коренева система – основний орган, що бере 
участь в обміні речовин між ґрунтом та рослиною. 
Від її діяльності залежить активність поглинання 
води, мінеральних речовин та ріст надземної 
частини. При слабкому розвитку коренів, унаслідок 
дії несприятливих чинників,  у рослинах знижується 
вміст цитокініну, необхідного для  росту пагонів 
та листя. Далі відбувається порушення у синтезі 
ауксину та зменшення його транспорту до 
кореневої системи.  Ріст кореневих кінчиків 
припиняється і рослина не в змозі повноцінно 
поглинати вологу та поживні речовин з ґрунту. 

Обробка насіння Stimulate забезпечить надхо-
дження ауксину до кореневої системи та підтри-
має баланс із цитокініном для продовження росту 
нової меристеми листка та поділу клітин у кінчиках 
коренів. Це сприятиме покращенню розвитку 
кореневої системи та функціонуванню рослинного  
організму в цілому.

Розвиток пагонів та листя тісно пов’язаний з 
продуктивністю рослини. Такі показники, як 
індекс листової поверхні, чиста продуктивність 
фотосинтезу, фотосинтетичний потенціал є 
визначальними для формування майбутнього 
врожаю та залежать від здоров’я надземної 
частини рослини. За дії стресів  навколишнього 
середовища або навантаження пестицидів на 
етапі вегетативного розвитку, ріст надземної 
частини рослини може зупинитись, що негативно 
вплине на рівень майбутнього врожаю.

Застосування препарату Stimulate сприятиме 
покращенню росту надземної частини рослини 
та підвищенню активності функціонування її 
фотосинтетичного апарату. Це забезпечується 
внаслідок відновлення балансу між гормонами 
росту, поділу і диференціації клітин та запуску 
механізмів їхньої регуляції.   
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Fast Start - препарат для активізації росту рослин на ранніх етапах 
розвитку

дIючI речовини

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 та азотисті основи, 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. Таким чином, створюються умови для 
активного росту рослин під час дії гербіциду та зберігається потенціал продуктивності 
культури.

Застосування  Fast Start  в якості передпосівної обробки насіння або внесенням  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. Такі комплекси фульвової кислоти та металів добре поглинаються коренями та 
легко проникають до рослини.

Цинк – 8,0 %;
Сірка – 3,0%;

Вiльнi амiнокислоти – 1,6%
Органiчнi кислоти – 0,5 %
Фульвовi кислоти – 0,1%

IAA

Fast Start

1-2,5 л

* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.22 23

Біологічні функції
активних компонентів

ЦИНК 

Бере участь у клітинному поділі, процесах синтезу білків (транскрипції та трансляції).

Бере участь у передачі сигнальних молекул сумісно з білками.

Є кофактором (компонент необхідний для ензимної активності) багатьох важливих 
ферментів.

СІРКА

Входить до складу багатьох амінокислот.

Входить до складу мембранних білків хлоропластів та мітохондрій, де бере участь у 
перетворенні енергії в процесах фотосинтезу та дихання.

Входить до складу ацетил-СоА - ключової сполуки в процесах дихання та синтезу 
жирних кислот, вуглеводів, амінокислот.

АМІНОКИСЛОТИ

Є складовими компонентами (мономерами) білків.

Є попередниками у синтезі гормонів (триптофан попередник ауксину).

Виконують захисні функції (зв’язують важкі метали, мають антиоксидантні 
властивості та ін.).

ОРГАНІЧНІ КИСЛОТИ 

Покращують схожість насіння та продуктивність рослин.

Активують фотосинтетичні процеси.

Стимулюють синтез антиоксидантних сполук.

Беруть участь у синтезі амінокислот.

ФУЛЬВОВА КИСЛОТА 

Трансформує мікроелементи в доступну для рослин форму.

Покращує поглинання нутрієнтів та кисню.

Стимулює поділ та видовження клітин.

Покращує ефективність фотосинтезу.

Стимулює захисні системи організму.
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Fast Start

НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ 
РОСТУ СХОДІВ

НЕДОСТАТНЬО 
РОЗВИНЕНА 
КОРЕНЕВА СИСТЕМА 
ПРОРОСТКІВ

Впродовж перших 7-10 діб від посіву насінина, що 
проростає живиться за рахунок запасів зернівки 
(гетеротрофно).  Тому в цей період (за гарної 
якості насіння) проросток розвивається дуже 
активно. Проте, при переході до автотрофного 
живлення (від енергії світла) ріст молодих рослин 
може сповільнюватись. Частина енергії світла в цей 
період витрачається на утворення амінокислот та 
синтезу азотистих основ (похідних для побудови 
ДНК та РНК).

Fast Start містить необхідні на початку росту 
амінокислоти – готові молекули для утворення 
нових клітин та побудови рослинних тканин. Також 
до складу препарату входять кофактори синтезу 
гормонів, що дозволяють швидко запустити 
необхідні фізіологічні процеси росту та розвитку. 
Тому застосування Fast Start в якості передпо-
сівної обробки насіння або у рядок при сівбі  
створить  молодим рослинам умови для швидкого 
проростання та  формування більш сильних та 
рівномірних посівів.

Однією зі складових високих врожаїв є добре 
розвинені сходи після посіву. На початку росту 
рослина активно формує кореневу систему, 
в цей період у проростку підвищується 
концентрація ауксинів – гормонів, що надсилають 
сигнали до поділу клітин меристеми кореня та 
перенаправляють необхідні речовини в зони 
активного росту. Під час дії стресів кількість 
ауксину зменшується і ріст коренів зупиняється. 

Обробка насіння препаратом Fast Start стимулює 
утворення ендогенного ауксину. Однією з діючих 
речовин Fast Start є Zn – важливий компонент 
багатьох ферментів, в тому числі причетних до 
синтезу гормону ауксину. Також Zn бере участь в 
активації антиоксидантних ферментів, зменшуючи 
кількість активних форм кисню, тим самим 
підвищуючи стійкість рослин до стресів різної 
природи.
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ТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ 
ГЕРБІЦИДІВ

ДЕФІЦИТ 
ЕЛЕМЕНТІВ 
ЖИВЛЕННЯ

Гербіциди, які діють на синтез амінокислот, 
можуть призводити до тимчасової зупинки 
росту культурних рослин. У період активного 
нарощування біомаси будь-які зупинки росту 
неминуче призводять до зниження генетичного 
потенціалу культури та втрати частини врожаю. 
Наприклад, гліфосат інгібує ферменти задіяні в 
синтезі фенілаланіну, тирозину і триптофану, 
останній є попередником ауксину, гормону 
причетного до активації росту меристем коренів.

Препарат Fast Start містить амінокислоти, одна 
з яких – триптофан. Потрапляючи до культурних 
рослин, продукт пришвидшує їхнє відновлення 
після негативного впливу гербіцида. Небажані 
рослини, поглинаючи препарат, активно 
накопичують гербіцид і гинуть щойно закінчиться 
запас амінокислот.

Нестача елементів живлення зупиняє ріст, інгібує 
фотосинтез та призводить до втрат накопиче-
них цукрів внаслідок підвищення інтенсивності 
дихання. Загалом продуктивність рослин падає. 
Дефіцит елементів живлення призводить до по-
рушення процесів поглинання світла, а активізація 
дихання збільшує кількість вільних радикалів, які 
призводять до пошкодження компонентів клітин 
або їхньої загибелі.

Fast Start містить фульвову кислоту, що збільшує 
доступність таких елементів, як Fe, Cu, важливих 
для поглинання світла в процесі фотосинтезу. 
Сама по собі фульвова кислота, виявляючи 
антиоксидантні властивості, бере участь в 
знешкодженні вільних радикалів таких, як 
супероксид аніон, знижуючи окисний стрес, а 
Zn доповнює вклад в антиоксидантну систему 
рослин.
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X-Tra Power - комплекс хелатованих мікроелементів для стимулювання 
біологічних функцій рослин

дIючI речовини

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. В результаті спостерігається  
затримка у розвитку вегетативної маси. 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. В свою чергу потужна коренева 
система забезпечує активне надходження поживних елементів і вологи до рослини та, як 
наслідок, кращий розвиток організму загалом.

Рослини постійно зазнають впливу механічних пошкоджень (ураження шкідниками, 
хворобами, градом). Обробка засобами захисту рослин усуває причину, проте наслідок 
їхньої діяльності – «стрес» – залишається. 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. Це забезпечить поліпшення росту коренів, передачі 
енергії, переміщення цукрів та стійкості до хвороб і стресів. 

X-Tra power

1-2,5 л
Магній – 0,8%;
Мідь – 0,8%;

Марганець – 0,8%;
Цинк – 3,2%;

XTp

X-TRa power

* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.26 27

Біологічні функції
активних компонентів

МАГНІЙ

Є структурним компонентом хлорофілу.

Активує синтез і використання АТФ (аденозинтрифосфат).

Відповідає за транспорт вуглеводів від листя у стебла та корені.

Активує компоненти антиоксидантної системи.

МІДЬ

Є структурним компонентом рецепторів етилену, відповідальних за реакцію рослин 
на нього.

Відповідає за процеси дихання та метаболізму амінокислот.

Підвищує імунітет рослин до грибних  та бактеріальних захворювань.

Є кофактором роботи ферменту Си/Zn-СОД, відповідального за деактивацію  
радикальних форм кисню (супероксиду).

Регулює гормональні процеси дозрівання плодів. 

МАРГАНЕЦЬ

Відповідає за фотоліз (розпад води до кисню при фотосинтезі).

Забезпечує інтенсивний відтік цукрів із листя до плодів та коренеплодів. 

Є кофактором ауксин-оксидази та РНК – полімерази, необхідних для метаболізму 
азоту.

ЦИНК 

Відповідає  за синтез триптофану, що є попередником ауксину.

Бере участь у синтезі ДНК та РНК. 

Сприяє підвищенню жаро-, посухо- та холодостійкості рослин.

Забезпечує цілісність клітинних мембран.

Забезпечує транспорт фосфору із кореня до надземних частин.
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Магній

Mg

29

Мідь

Cu

25

Марганець

Mn

30

Цинк

Zn
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X-TRa power

Несприятливі погодні умови часто спричиняють 
нестачу вологи в ґрунті не тільки в початкові фази 
росту і розвитку рослин, але й під час подальшої 
вегетації. В умовах дефіциту вологи корені не 
можуть забезпечити тканини рослин достатньою 
кількістю води, знижується тургор, починається 
в’янення. Підвищується рівень абсцизової 
кислоти, припиняється ріст нових корінців. Стрес, 
викликаний вказаними причинами, перешкоджає 
максимальній генетичній експресії рослин, що 
призводить до уповільнення їхнього росту й 
розвитку рослин, зниження врожайності.

X-Tra Power містить комплекс елементів, які 
підвищують стійкість рослин до нестачі вологи 
завдяки впливу на інгібітори росту. Крім того, 
активізація перетворення азоту мінеральних форм 
у білок та амінокислоти сприятиме ростовим 
процесам, забезпечуючи швидке відновлення 
росту коренів у глибину, одним із найбільш 
ефективних способів захисту рослин від посухи та 
інших стресових умов. 

Для нормального росту та розвитку рослинам 
постійно необхідне певне збалансоване джерело 
живлення. Однак, за відсутності останнього 
чи важкодоступності окремих елементів у 
ґрунті під час вегетації нерідко спостерігається 
дефіцит мікроелементів. Ці умови призводять 
до порушення засвоєння елементів живлення, 
дисбалансу гормонів та збоїв  у співвідношенні 
надземної та підземної частин. З часом це 
зумовлює загальне уповільнення росту рослин і 
вразливість до багатьох хвороб.

Застосування X-Tra Power здатне коректувати 
дефіцит найважливіших мікроелементів та 
забезпечувати відновлення ростових процесів 
рослини. Також компоненти препарату сприяють 
активуванню синтезу гормонів ауксину (який 
синтезується в апікальній меристемі листків і 
транспортується до коренів) і цитокініну (який 
синтезується в кінчиках кореневих волосків і від-
повідає за ріст вегетативної частини). В резуль-
таті чого гормональний баланс відновлюється, 
а співвідношення вегетативної і кореневої маси 
рослини нормалізується. 

Пр
об

ле
м

и
рi

ш
ен

ня

СТРЕС РОСЛИН, 
ВИКЛИКАНИЙ 
НЕСТАЧЕЮ 
ВОЛОГИ У ҐРУНТІ

ПОРУШЕННЯ БАЛАНСУ 
ЗАСВОЄННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
МІНЕРАЛЬНОГО 
ЖИВЛЕННЯ

xp

xp xp xp

Через важкодоступність та малорухливість 
фосфору у ґрунті рослини дуже часто мають 
дефіцит цього елементу. Це зумовлює послаблення 
росту коренів та відмирання кореневих волосків. 
У результаті виникає проблема недостатнього 
поглинання рослиною необхідної кількості 
елементів живлення, навіть із дуже родючого 
ґрунту. Як наслідок, спостерігається сповільнення 
загального росту рослини та формування нижчого 
рівня врожаю. 

X-Tra Power містить комплекс мікроелементів, що 
необхідний для синтезу ауксину. Він сприяє швид-
кому розвитку додаткових кореневих волосків, 
покращує поглинання поживних речовин. У свою 
чергу, елементи живлення відіграють роль каталі-
заторів у процесі синтезу гормонів. Рослина, під-
вищуючи генетичну експресію, здійснює інтенсив-
ний вегетативний ріст на початкових фазах росту і 
розвитку, формує потужну кореневу систему, стійку 
до посухи чи перезволоження ґрунту.

Низький приріст вегетативної маси може бути 
зумовлений не тільки слабкою кореневою систе-
мою, але й низькою інтенсивністю фотосинте-
зу під час стресових умов - посухи, високих або 
низьких температур. При цьому у хлоропластах 
виробляються реактивні форми кисню, що при-
зводить до порушення гормонального балансу 
рослин, призупинки їхнього росту і розвитку та 
значного зменшення урожайності.

X-Tra Power містить комплекс мікроелементів, 
внесення яких забезпечує активізацію фос-
форного, білкового та вуглеводного обмінів, 
забезпечує підвищення рівня метаболізму азоту, 
енергообмінних процесів. За такої умови елементи 
живлення інтенсивно спрямовуються до коренів, 
а цукри – до листків, підтримуючи у такий спосіб 
гормональний баланс. Для додаткової нейтра-
лізації реактивних форм кисню рекомендується 
застосовувати комбінацію препаратів Bioforge та 
X-Tra Power у співвідношенні 1:3. 

СЛАБКА КОРЕНЕВА 
СИСТЕМА 

НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ 
РОСТУ ВЕГЕТАТИВНОЇ 
МАСИ
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X-Cyte - регулятор росту рослин на основі цитокініну для покращення  
галуження пагонів, процесів цвітіння та плодоношення (особливо в 
умовах екстремальних температур)

дIючI речовини

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 гормона-стимулятора цитокініну сприяє покращенню 
клітинного поділу рослин, що зумовлює розростання та розгалуження пагону, 
стимулює процеси кущіння та гілкування. 
Сповільнення процесів старіння спричиняє подовження періоду вегетації та 
підвищення 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 подовжується  період між цвітінням та 
достиганням плодів, 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. Як наслідок, даний препарат стимулює  
повноцінне формування та наливання плодів, і насіння, покращуючи урожайність 
культур та якість кінцевої продукції.

Цитокiнiн (кiнетин) - 0,04%

X-CYTE

* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.30 31

Біологічні функції
активних компонентів

ЦИТОКІНІН 

Пригнічує «апікальне домінування» (явище, при якому спостерігається ріст лише 
центрального пагона без галуження) та посилює ріст бічних пагонів, що відіграє 
значну роль у гілкуванні рослин.

Забезпечує нормальний перебіг цвітіння, запилення та формування плодів. Важливу 
роль цитокінін відіграє у закладанні насіннєвих зачатків. Рослини, що зазнають 
дефіциту цього гормону характеризуються значно меншою кількістю сім’ябруньок та 
погіршеною жіночою фертильністю. 

Запобігає старінню. З підвищенням дії ферментів оксидаз у органах рослин 
починаються процеси старіння. Додаткове внесення цитокініну дозволяє запобігти 
цим процесам, внаслідок чого рослини продовжують активно вегетувати. Цитокінін 
блокує вироблення абсцизової кислоти, дозволяє підтримувати активний ріст, 
сповільнює старіння рослин. 

Підвищує стійкість до посухи. У реакції на посуху цитокінін виконує сигнальну роль. 
Також він контролює транспірацію, стимулюючи відкривання продихів. Екзогенні 
цитокініни індукують цей процес виступаючи водночас антагоністами АБК та 
синергістами ауксинів. 

Регулює активність фітогормонів. Цитокініни, стимулюючи біосинтез білка і 
посилюючи метаболічні процеси рослин при післядії стресових температур, сприяють 
більш успішному проходженню процесів репарації. Позитивні ефекти обробки 
цитокініном рослин в умовах несприятливих температур, також пов’язані з індукцією 
накопичення АБК. Вона виступає в даному випадку як посередник у реалізації 
антистресової дії цитокінінів. Обробка рослин цитокініном призводить до зменшення 
вмісту в них ауксинів, що можуть знижувати стійкість до температурних стресів.

Стимулює поглинання поживних речовин. Цитокінін у коренях контролює здатність 
поглинати поживні речовини з навколишнього середовища, останні в свою чергу 
впливають на функції цитокініу та відповідно на ріст та розвиток рослини. 
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X-CYTE

ПРОБЛЕМИ ІЗ 
ЗАПИЛЕННЯМ

СЛАБКЕ ГАЛУЖЕННЯ 
БІЧНИХ ПАГОНІВ

Активне запилення та формування зав’язі 
сільськогосподарських культур залежить від 
багатьох чинників. Насамперед - це погодні умови 
в період цвітіння. Особливо згубно діє на процеси 
запилення  в цей час спека. Адже за несприятливого 
температурного режиму (+ 25 °С та вище), у рослинах 
починає синтезуватися фермент цитокінін – 
оксидаза, який знижує рівень гормону цитокініну. 
Як наслідок, запилення проходить неактивно, 
формується значно менша кількість зав’язей, 
відбувається їх опадання, рівень продуктивності 
знижується. 

Цитокінін критично необхідний рослинам у період 
репродуктивного розвитку. Тому додаткове 
внесення його ззовні є особливо важливим для 
підтримки нормального протікання процесів 
цвітіння та запобігання втратам врожайності. 
Застосовуючи X-Cyte ми забезпечуємо рослину 
додатковою кількістю цитокініну та  регулюємо її 
гормональний баланс. Як наслідок,  активізується 
цвітіння, запилення, формується велика кількість 
зав’язей. 

Несприятливі для росту та розвитку умови 
середовища та незбалансоване мінеральне 
живлення провокують дисбаланс фітогормонів. 
Внаслідок чого синтез стресових гормонів 
переважає над синтезом гормонів росту. 
Зокрема, знижується рівень цитокініну. Це в 
свою чергу призводить до того, що процеси 
росту та розвитку рослин сповільнюються, 
а іноді й припиняються зовсім. У результаті 
цього рослини слабко гілкуються, кущаться та 
формують непродуктивні посіви. 

Застосування X-Cyte, основою якого є цитокі-
нін, нормалізує гормональний баланс рослин та 
активує поділ клітин. Як наслідок, пригнічується 
апікальне домінування, надземні вегетативні 
органи інтенсивніше галузяться та розроста-
ються. Використання X-Cyte у посівах злакових 
культур сприятиме активнішому кущенню та 
формуванню  більшої кількості продуктивних 
пагонів. В свою чергу застосування на бобових, 
ріпаку та інших культурах стимулюватиме 
гілкування їхніх пагонів та вегетативному 
розвитку в цілому.
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ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ 
ПЛОДІВ

АБОРТАЦІЯ КВІТІВ 
ТА БОБІВ СОЇ

Баланс фітогормонів відіграє важливу роль 
не тільки під час вегетативного розвитку, а й 
генеративного - розвитку насіння та плодів. Так 
за недостатньої концентрації цитокініну на етапі 
цвітіння та запилення у рослинах призупиняється  
поділ клітин генеративних органів. В наслідок 
чого плодоносні частини гірше розвиваються, 
формують дефекти, а безпосередньо ягоди та 
плоди фруктових та овочевих культур мають 
дрібний розмір та недостатньо  товарний вигляд. 

Поповнення вмісту біоідентичного цитокініну в 
рослинах, завдяки застосуванню X-Cyte сприяє 
повноцінному розвитку та наливанню як 
плодів овочевих та ягідних культур, так і насіння 
зернових, зернобобових, олійних та технічних 
культур. Оброблені рослини, формують плоди 
із більшою масою та кращими якісними та 
товарними характеристиками врожаю. Овочі та 
фрукти мають кращий товарний вигляд та  більшу 
транспортабельність. 

За фізіологічними особливостями соя є найбільш 
схильною  до абортації. При цьому осипатись 
можуть як квіти та зав’язі, так і уже сформовані боби. 
Одним із найважливіших чинників, що впливають 
на абортування квітів сої є наявність цитокініну. 
Незбалансоване живлення рослин, несприятливі 
умови вегетації та недостатня кількість вологи 
впливають на зниження концентрації цього 
гормону. Найбільше цитокініну рослини сої 
потребують у період від початку цвітіння та до 9 
днів після. Нестача цього гормону у цей час може 
спровокувати осипання до 80% зав’язі.

На сьогодні розв’язання проблеми абортивності 
сої цілком реальне завдяки використанню 
зовнішніх джерел цитокініну. X-Cyte, основою 
якого є цитокінін забезпечує  активацію клітинного 
поділу, стимулювання процесів цвітіння, 
формування зав’язі та плодів. Окрім того, завдяки 
своєму унікальному складу X-Cyte виявляє також 
регуляторні функції сповільнення процесів ста-
ріння рослин, регулювання розподілу ауксину та  
елементів живлення. 
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Nitrate Balancer - препарат для активації руху вуглеводів від 
вегетативних органів до запасаючих тканин та регулювання 
надмірного вегетативного росту

дIючI речовини

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 вузлах кущення, прикореневій шийці озимих, коренях та 
кроні зимуючих рослин зумовлює перемерзання клітинного соку за низьких темпера-
тур. Внесення Nitrate Balancer сприятиме покращенню транспортування високополі-
мерних поживних речовин із листкового апарату до підземної частини і, 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) для 
забезпечення їх поживними речовинами на етапі зберігання та проростання. Обробка 
рослин Nitrate Balancer покращить інтенсивність транспорту поживних речовин до 
плодів і насіння та  сприятиме поліпшенню якісних та товарних показників майбутнього 
врожаю.

За сприятливих осінніх умов вегетації озимі культури досить часто переростають, 
формуючи надмірну вегетативну масу. 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.

B –9,0%
Mo – 0,005%

Nitrate 
balancer

1-4 л

* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.34 35

Біологічні функції
активних компонентів

БОР 

Є інгібітором дії ферменту ауксин оксидази,  який зумовлює деградацію фітогормону 
ауксин. За дії бору підвищується концентрація ауксину в тканинах рослин, що 
покращує розвиток кореневої системи.

Бере участь у регуляції метаболізму полісахаридів. Сприяє перетворенню 
моносахаридів у крохмаль, підвищуючи якісні характеристики плодів.

Бере участь у формуванні пилку та пилкової трубки, що сприяє покращенню перебігу 
процесів цвітіння, запилення та запліднення.

Забезпечує еластичність тканин, перешкоджаючи розтріскуванню стебел та плодів. 
Як наслідок, мембрани рослин стають більш стійкими до хвороб та шкідників.

Бере участь у формуванні імунітету рослин, підвищуючи їхню хворобостійкість. 
Як наслідок, рослина менш вразлива до хвороб і більш пристосована до успішної 
перезимівлі.

МОЛІБДЕН

Є кофактором у синтезі абсцизової кислоти. Підвищення концентрації АБК у тканинах 
сприяє своєчасному переходу рослин у стан спокою та запобігає переростанню.

Бере участь у метаболізмі азоту. Молібден необхідний для перетворення нітратів 
у нітрити й наступного їх відновлення до амонію. Останній використовується для 
побудови амінокислот і білків, що покращує якісні характеристики плодоносних 
частин.

Посилює ефективність азотфіксації. Мікроорганізми у ґрунті є джерелом доступних 
форм азоту для рослин завдяки процесу азотфіксації. Це підвищує рівень білків у 
тканинах рослин.
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Nitrate balancer

ПЕРЕРОСТАННЯ 
ОЗИМИХ У ОСІННІЙ 
ПЕРІОД

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ 
ЦУКРИСТОСТІ 
КОРЕНЕПЛОДІВ

Наявність вологи, підвищені температури, 
велика кількість мінеральних добрив створюють 
умови для переростання озимих у осінній 
період. На фізіологічному рівні це зумовлено 
дисбалансом між гібереловою та абсцизовою 
кислотами. В цьому разі рослини витрачають 
сформовані асиміляти не на запасання їх 
у органах накопичення, а на подальший 
вегетативний ріст. Поступово у них відбувається 
зниження концентрації клітинного соку та вмісту 
цукрів, виснаження та вимерзання у зимовий та 
ранньовесняний періоди. 

Застосування Nitrate Balancer сприятиме контролю 
надмірного вегетативного росту та  захистить 
рослини від переростання та вимерзання. Завдяки 
наявності у його складі молібдену відбувається 
перетворення нітратів в амонійну форму, а також 
підвищення концентрації абсцизової кислоти 
(гормону сну). В результаті, ріст наземної частини 
сповільнюється і рослина починає готуватись 
до стану спокою, підлаштовуючи всі фізіологічні 
процеси до цього стану.

Упродовж вегетації у вегетативній масі рослин 
синтезується велика кількість полісахаридів. 
Далі, в процесі життєдіяльності вони перена-
правляються у коренеплоди, зумовлюючи їх 
цукристість. Проте, інколи, через вплив умов 
навколишнього середовища (підвищена кількість 
опадів, високі запаси азоту у ґрунті) більша 
частина вуглеводів залишаються в листках. В 
наслідок чого коренеплоди втрачають свої 
якісні характеристики, мають гіршу лежкість.  

Nitrate Balancer сприятиме перенаправленню 
вуглеводів з тканин “синтезу” до тканин 
“накопичення”, завдяки наявності у своєму складі 
бору та молібдену, задіяних у гормональних 
перетвореннях між ауксином, АБК, етиленом 
та гібереліном. В наслідок чого гормональний 
баланс та процеси росту і транспорту 
вуглеводів стабілізуються, а коренеплоди 
накопичуватимуть достатню кількість цукрів.
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ВИМЕРЗАННЯ 
ОЗИМИХ КУЛЬТУР

НЕСВОЄЧАСНЕ 
ПРОБУДЖЕННЯ 
НАВЕСНІ

Переростання озимих упродовж осіннього 
періоду призводить до збоїв у процесах 
транспортування поживних речовин та порушення 
переходу води із міжклітинного простору у 
зв’язану форму. В наслідок чого концентрація 
клітинного соку знижується, що і призводить 
до перетворення його на кристали льоду та 
руйнування мембран рослинних клітин  за низьких 
температур навколишнього середовища. 

Рішеннями проблеми вимерзання є уповільнення 
росту надземної частини та покращення 
накопичення вуглеводів у запасаючих органах (вузли 
кущення, кореневі шийки та ін). Обробка посівів 
Nitrate Balancer сприятиме покращенню розвитку 
кореневої системи та підвищенню концентрації 
ауксинів, необхідних для перерозподілу цукрів до 
підземної частини. Також препарат впливатиме на 
накопичення  абсцизової кислоти та, відповідно, 
призводитиме до уповільнення росту надземної 
біомаси. 

У багаторічних рослин часто спостерігається 
несвоєчасне відновлення весняної вегетації після 
зимового стану спокою, а також затримка росту 
та розвитку всього організму загалом. Це, в першу 
чергу пов’язане із несприятливими умовами 
перезимівлі, що призводять до дисбалансу 
гормонів та сприяють подовженню  періоду “сну” 
у рослин.

Бор та Молібден у складі препарату Nitrate 
Balancer сприяють розвитку потужної кореневої 
системи, захищають її від перемерзання завдяки 
накопиченню полісахаридів у тканинах та їх 
подальшому зв’язуванні з водою. Своєчасний 
перехід у стан спокою запобігає дисбалансу 
гормонів і забезпечує своєчасне пробудження і 
початок нової вегетації!
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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

Існує природна конкуренція за використання цукрів між плодоносними органами і 
новими вегетативними пагонами. 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. В результаті отримуємо однорідно сформовані плодоносні органи, одночасне 
дозрівання у зерняткових.

Наявність достатньої кількості вуглеводів у вегетативній масі рослин є основною умовою 
накопичення високого вмісту крохмалю у насінні  та цукрів у плодах. 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, клейковини, олійності тощо).

Внесення Sugar Mover сприяє більш насиченій пігментації плодових за рахунок 
підвищення рівня цукрів та повноцінного наливу під час дозрівання плодів. Це 
забезпечується через дію препарату як кофактору для ферментів, що беруть участь 
у біосинтезі ауксину та абсцизової кислоти. 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 Mov-
er збільшується рівень абсцизової кислоти, підтримується належний вміст кальцію в 
клітинних стінках, що і покращує якість і термін зберігання врожаю.

B – 8,0%
Mo – 0,004%

Sugar mover

* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.38 39

Біологічні функції
активних компонентів

БОР 

Бере участь у процесах перетворення цукру в крохмаль. До того ж, зв’язуючись із 
цукрами, бор полегшує транспорт полісахаридів через мембрани рослинних клітин.

Покращує процеси цвітіння, запилення та запліднення, бере участь у проростанні 
пилку та пилкової трубки. Це зумовлено тим, що бор є складовим компонентом 
пектинових кислот із яких і складаються клітинні стінки пилкової трубки. У разі нестачі 
бору в поживному середовищі пилок рослин погано проростає або не проростає 
взагалі.

Стимулює синтез ауксину і його відтік від плодоносних органів рослин під час 
дозрівання. Бор інгібує фермент ауксин-оксидазу, яка відповідає за окисну деструкцію 
цього фітогормону.

Підвищує еластичність клітинних стінок. Бор сприяє ефективному використанню 
кальцію в процесі обміну речовин та перетворенню фенольних сполук до лігнінів 
(залучені до потовщення клітинних стінок).

МОЛІБДЕН

Бере участь у азотному обміні. Молібден необхідний для перетворення нітратів 
у нітрити і їх наступного відновлення до амонійних форм азоту. Також він активує 
реакції дезамінування та трансамінування, які відповідають за метаболізм амінокислот. 

Є кофактором для ферментів, які беруть участь у синтезі абсцизової кислоти. Для 
останнього етапу біосинтезу АБК необхідним є молібденвмісний білок, котрий 
каталізує перетворення абсцизового альдегіду в абсцизову кислоту. При мутаціях чи 
відсутності молібденового кофактора рослина не здатна конвертувати абсцизовий 
альдегід у кислоту. Без неї рослини не здатні своєчасно перейти до стану спокою.

Покращує процеси азотфіксації бульбочковими бактеріями. Він необхідний для 
синтезу легемоглобіну – білка, що переносить кисень у бульбочках. При його нестачі 
бульбочки набувають сірого кольору та втрачають свої азотфіксувальні властивості.
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Sugar mover

НИЗЬКА ЯКІСТЬ 
ПРОДУКЦІЇ

НЕРІВНОМІРНІСТЬ 
ДОЗРІВАННЯ 
ПЛОДІВ

Для одержання прибутку аграріям необхідні 
не тільки високі врожаї, але й належна якість 
отриманої продукції. Проте під впливом чинників 
зовнішнього середовища (нестача чи надлишок 
вологи, різкі перепади температур, нестача 
елементів живлення у ґрунті) якість вирощеної 
продукції може знижуватися. Особливо гостро 
це стосується зниження вмісту білку, клейковини, 
олійності та цукристості. Разом зі зниженням 
якісних показників зменшується також вартість 
вирощеної продукції та прибуток агровиробників. 

Програми управління процесами росту і розвитку, 
розроблені Stoller для підвищення якості продукції, 
включають використання препарату Sugar Mover. 
Він містить у своєму складі бор та молібден, які 
задіяні у процесах руху вуглеводів із листків у 
насіння, перетворення цукрів у крохмаль, інші 
запасні речовини у насінні. В результаті рослини 
формують підвищений вміст клейковини та білка 
у зернових, високий рівень жиру в олійних та 
підвищений рівень Brix у плодових та ягідних 
культур.

При вирощуванні овочевих, плодових та ягідних 
культур у промислових умовах надзвичайно 
часто постає проблема нерівномірності 
дозрівання плодів та ягід. Це явище може бути 
викликане впливом величезної кількості факторів 
навколишнього середовища та пов’язаними 
із ними збоями у проходженні фізіологічних 
процесів у рослинах. З практичної точки зору 
нерівномірність дозрівання призводить до 
розтягування періоду збирання, додаткових 
затрат на ручну працю, логістики, втрат врожаю та 
здорожчання вирощеної продукції. 

Для розв’язання проблеми нерівномірності 
дозрівання плодів рекомендується застосовувати 
препарат Sugar Mover. Компонентами цього 
продукту виступають кофактори ферментів, задіяні 
у біосинтезі ауксину та абсцизової кислоти. Бор у 
складі препарату сприяє регуляції синтезу ауксинів 
та руху цукрів у рослинах. Саме за його впливу 
відбувається перенесення вуглеводів від листя до 
плодоносних частин. Під впливом іншого компо-
ненту, молібдену, утворюється абсцизова кислота, 
яка відповідає за достигання і припинення клітин-
ного росту.
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ПРОБЛЕМИ ТОВАРНОГО 
ВИГЛЯДУ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
ПРОДУКЦІЇ ПЛОДОВИХ

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ 
ЦУКРИСТОСТІ ПЛОДІВ

Вплив несприятливих чинників навколишнього 
середовища (особливо поєднання надмірної 
кількості опадів та нестачі сонячної інсоляції) 
досить часто призводить до погіршення товарного 
вигляду (погіршення зовнішнього вигляду, 
зменшення пігментації) плодових та ягідних 
культур. В цьому разі аграрії не мають можливості 
реалізувати їх за оптимальною ціною і втрачають 
уже запланований прибуток. Значною проблемою 
також залишаються втрати врожаю під час 
зберігання. 

Застосування препарату Sugar Mover сприятиме 
активуванню процесів транспортування накопи-
чених асимілятів від вегетативних органів до пло-
доносних частин. Внаслідок чого у них підвищу-
ватиметься вміст вуглеводів та формуватиметься 
насичений колір плодів. Також завдяки наявності 
у складі препарату Бору, у оброблених плодів 
покращуватиметься ефективність використання 
кальцію та збільшуватиметься еластичність клі-
тинних стінок. Це в свою чергу і сприятиме поліп-
шенню лежкості продукції при зберіганні. 

При вирощуванні плодових та ягідних культур 
надзвичайно важливе значення мають показники 
цукристості вирощеної продукції (коефіцієнт 
Brix). Проте досить часто умови навколишнього 
середовища призводять до порушення 
нормального перебігу гормональних процесів та 
до збоїв руху цукрів від листкової маси (де вони 
синтезуються) до плодоносних частин (місця 
їх акумуляції). В результаті зменшується рівень 
цукристості плодів та, відповідно, їхня ринкова 
вартість.  

Обробка плодових та ягідних культур препаратом 
Sugar Mover на етапі формування плодоносних 
частин регулюватиме концентрації та співвід-
ношення ауксинів, гіберелової кислоти, абсцизової 
кислоти та етилену. Це в свою чергу сприяє від-
новленню гормонального балансу та активує 
процеси руху вуглеводів від асиміляційного 
апарату до плодоносних частин (ягоди, плоди, 
насіння). Внаслідок чого рівень цукристості і буде 
підвищуватися.
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SETT - препарат для корекції дефіциту кальцію і бору, захисту від 
фізіологічних захворювань, покращення генеративних функцій

дIючI речовини

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. Загалом впливає на покращення якості та 
транспортабельності плодів та овочів.

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

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. Таким чином, корінь отримує необхідний ауксин для поділу 
клітин та створюється здоровий гормональний баланс для безперервного росту 
кореневих кінчиків та засвоєння елементів живлення із ґрунтового розчину. 

Кальцій – 8%
Бор – 1%

SETT

1-5 л
SETT

SETT

B
Ca

* Дані рекомендації мають загальний характер та мають бути адаптовані до умов конкретного господарства.42 43

Біологічні функції
активних компонентів

КАЛЬЦІЙ: 

Відповідає за міцність клітинних стінок. Міцні клітинні стінки дають змогу уникнути 
розвитку неінфекційних захворювань та впливу механічних факторів. Важлива роль 
кальцію полягає у підтриманні кислотно-лужної рівноваги (буферності) в рослинних 
організмах.

Регулює водний та іонний баланси. Кальцій бере безпосередню участь у регулюванні 
процесів обміну речовин. Крім того, сприяє кращому транспортуванню вуглеводів та 
білкових молекул. Також кальцій активує ферменти, що відповідають за ділення клітин 
плоду, їхнє подовження й ріст загалом. 

Підвищує жаростійкість рослин. Завдяки здатності кальцію збільшувати в’язкість 
цитоплазми клітини, він сприяє покращенню жаростійкості рослин.

Розвиток кореневої системи. Сприяючи формуванню більшої кількості кореневих 
волосків, за допомогою яких з ґрунту до рослин надходить основна маса води 
й розчинених у ній поживних речовин, кальцій забезпечує інтенсивний розвиток 
кореневої системи, та вегетативної маси загалом. 

БОР:

Підвищує рівень ауксину за рахунок  блокування ауксин–оксидази, активізуючи 
при цьому транспорт вуглеводів, особливо сахарози з листя у плоди та органи 
їх накопичення. В результаті покращуються якісні показники плодів (цукристість, 
крохмалистість).

Забезпечує транслокацію кальцію із коренів в інші частини рослин. Сприяє кращому 
його засвоєнню та використанню у фізіологічних процесах.

Також впливає на покращення загального живлення рослин, стимулюючи 
надходження елементів живлення до рослини, тим самим він посилює ефективність 
внесення мінеральних добрив.

Відіграє надзвичайно важливу роль у процесах цвітіння та запилення. Основними 
із його функцій є подовження життєздатності пилку, стимулювання росту та 
проростання пилкової трубки. За наявності бору на суцвітті формується більше квітів, 
формується повноцінна зав’язь та добре розвинені плоди.

Також сприяє покращенню адаптації рослин. Завдяки оптимальному живленню 
рослин бором підвищується морозо-, посухо- та солестійкість рослин.
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SETT

ФІЗІОЛОГІЧНІ 
ХВОРОБИ ПЛОДІВ 
ЗЕРНЯТКОВИХ

МАЛА КІЛЬКІСТЬ 
ЗАВ’ЯЗЕЙ

Зерняткові культури практично завжди потребують  
додаткового забезпечення рослин кальцієм. 
В свою чергу, низький вміст цього елемента 
провокує низку фізіологічних хвороб: гірку 
ямчатість, пробкову плямистість, пухлість плодів і 
тощо. Біологічною особливістю зерняткових є те, 
що вони повільно поглинають та транспортують 
кальцій із нижніх частин рослини у верхні. Більше 
того, за посушливих умов, кальцій починає 
рухатись у протилежному напрямку із плодів назад 
у вегетативні органи, тим самим провокуючи 
дефіцит кальцію у плодах та розвиток хвороб.

Застосування Sett в період росту та дозрівання 
плодів підвищує вміст кальцію, у тканинах 
зерняткових культур та сприяє його кращому 
транспортуванню за рахунок бору. Це допомагає 
уникнути пошкоджень від сонячних опіків, 
зараженню збудниками різноманітних гнилей під 
час зберігання, тим самим значно підвищуючи 
якість кінцевої  продукції. Водночас кальцій в основі 
препарату активує ферменти, що провокують 
поділ клітин, їхнє видовження й ріст плоду в цілому. 

Гарне запилення та формування зав’язі залежить 
від багатьох факторів. Зокрема від повноцінного 
живлення суцвіть мікроелементами, такими як 
кальцій та бор. При виключенні бору з живлення 
рослин порушуються процеси проростання та 
росту пилкової трубки, інколи пилок взагалі не 
проростає. Крім того, за нестачі бору, рослини 
не можуть повноцінно використовувати кальцій 
(навіть за його наявності у ґрунті). Дефіцит цих 
елементів призводить не тільки до зниження 
врожаю, за рахунок формування меншої 
кількості зав’язі, а й до погіршення його якості. 

Застосовуючи препарат Sett, рослини 
отримують повноцінне живлення бором та 
кальцієм. Обробка рослин перед цвітінням 
забезпечує квітки бором протягом критичного 
періоду розвитку жіночих гамет і пиляків, 
покращує проростання пилку, ріст пилкових 
трубок, активізує синтез та переміщення 
вуглеводів (особливо сахарози з листя до органів 
плодоношення та кореневої системи). Крім того, 
покращується використання кальцію в процесах 
обміну речовин, що особливо важливо для 
запліднення. 
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ГНИЛЬ СЕРДЕЧКА 
У БУРЯКА 

ВЕРХІВКОВА 
ГНИЛЬ ТОМАТІВ

Гниль сердечка – фізіологічне захворювання, 
що зазвичай проявляються при недостатньому 
забезпеченні цукрових буряків сполуками бору. 
Розвитку хвороби також сприяють волога весна 
та сухе жарке літо. Цукровий буряк – чутлива до 
бору культура, що протягом періоду її розвитку 
від проростання насіння до досягнення зрілості 
вимагає безперервного забезпечення бором. 
При захворюванні зменшується площа поверхні 
листя, знижується активність фотосинтезу, 
формується низька урожайність коренеплодів та 
їх цукристість. При сильному ступені розвитку 
хвороби недобір цукру досягає 50%. 

Sett сприяє запобіганню захворюванню буряка 
серцевидною гниллю, завдяки оптимальній 
концентрації легкодоступного бору. Активізує 
ріст вегетативної маси, завдяки регуляції 
фітогормонального балансу. Покращить засвоєння 
поживних речовин, сприятиме переміщенню 
цукрів з листя у коренеплоди, підвищуючи 
урожайність, цукристість та лежкість коренеплодів 
цукрового буряка.  

Верхівкова гниль томатів є однією з неінфекційних 
хвороб, спричиненою, в першу чергу, 
недостатнім поглинанням рослинами кальцію. 
Томати проявляють потребу в кальції ще на 
початку проростання насіння. За нестачі його, 
насамперед, страждає коренева система – 
сповільнюється її ріст та розвиток, припиняється 
формування кореневих волосків. Плоди 
уражені хворобою втрачають товарний вигляд 
та передчасно опадають. На молодих органах 
томату нестача проявляється у вигляді відмирання 
точок росту, кінчиків коренів, осипанні квітів та 
зав’язей. 

Застосування Sett забезпечить рослини томатів 
кальцієм, покращить обмін речовин, сприятиме 
збалансуванню системи живлення, попередить 
розвиток фізіологічних хвороб, зокрема верхів-
кової гнилі. Інший компонент препарату – бор, 
сприятиме переміщенню кальцію у рослині, 
покращить засвоєння поживних речовин та 
вплине на транспортування вуглеводів з листків 
до коренів та репродуктивних органів рослини, 
тим самим у поєднанні з кальцієм збільшить 
кількість та якість плодів. 
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Harvest More - ультрарозчинне комплексне добриво для швидкого 
засвоєння рослиною та корекції дефіциту поживних речовин 

дIючI речовини

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. Таким 
чином, забезпечується активний розвиток вегетативної маси та кореневої системи. 

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. Значення кальцію пов’язане 
із нормальним розвитком надземної частини, кореневої системи та з первинними 
неспецифічними реакціями рослинного організму на дії стресорів. 

Досить часто на робочих органах обприскувачів та фертигаційних систем 
накопичуються карбонати, які закупорюють форсунки, фільтри або трубопроводи. 
Введення до робочих розчинів Harvest More забезпечуватиме їх підкислювання та 
перешкоджатиме накопиченню карбонатів на робочих органах обприскувачів та 
фертигаційних систем. Також завдяки низькому рівню рН додавання Harvest More до 
робочого розчину засобів захисту рослин забезпечить зниження його лужності та 
сприятиме підвищенню стабільності розчинених речовин. 

Деякі елементи знаходяться у ґрунті у недоступних або малодоступних формах. 
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 (що 
перешкоджають поглинанню елементів коренями рослин) та покращувати 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%

лiнiйка добрив

Harvest More 

Хелатний кобальт – 0,008%
Хелатна мідь – 0,3%
Хелатний марганець – 0,5%
Молібден – 0,008%
Хелатний цинк – 0.5%

0,6-3,5 кг

2-2,5 кг

HM

HM

100 л

Harvest more

Harvest moreсистема 
фертигацiI

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

** Дані діючі речовини вказані у відповідності до препарату Harvest More 5-10-27.
    Інформація про інші формуляції на сайті компанії.46

**

47

Біологічні функції
активних компонентів

АЗОТ 
Входить до складу білків, ферментів, нуклеїнових кислот, хлорофілу.
Бере участь здебільшого у найважливіших процесах рослинного організму.

ФОСФОР 
Є складовим компонентом нуклеїнових кислот (ДНК, РНК), ліпідів, молекул АТФ.
Бере участь у регуляції росту кореневої системи.

КАЛІЙ
Стимулює синтез та транспорт вуглеводів і гормонів для росту рослин.
Підвищує стійкість до вилягання, посухи, високих та низьких температур.

КАЛЬЦІЙ 
Є структурним компонентом клітинних стінок.
Підвищує жаростійкість рослин, стійкість до засолення.
Покращує рух вуглеводів і білкових речовин, синтез хлорофілу, ріст коренів

МАГНІЙ 
Є структурним компонентом хлорофілу.
Є активатором багатьох ферментів (дихання, синтезу нуклеїнових кислот та білків).

БОР
Підсилює стійкість клітинних стінок.
Знижує окисну деструкцію ауксину.
Активує поділ клітин та ріст репродуктивних органів.

КОБАЛЬТ 
Бере участь у процесах дихання, енергетичного обміну та азотфіксації.
Блокує синтез етилену.

КУПРУМ (МІДЬ) 
Структурний компонент рецептора етилену. 
Сприяє перетворенню азоту з мінеральних форм у органічні.

МАНГАН (МАРГАНЕЦЬ)
Бере участь у процесах енергетичного обміну, метаболізмі азоту та ауксину.
Сприяє відтоку цукрів із листків до плодоносних частин.

МОЛІБДЕН 
Кофактор для ферментів, що беруть участь у біосинтезі ауксину та АБК.
Бере участь у фіксації азоту.

ЦИНК 
Бере участь  у регулюванні процесів росту (кофактор синтезу ауксину).
Підвищує тепло-, посухо- і холодостійкість рослин.
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Магній

Mg

30

Цинк

Zn

Ca
20

Кальцій
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Co
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Бор
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Фосфор

P
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Cu
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К

25

Марганець
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Harvest More
НЕСТАЧА ЕЛЕМЕНТІВ 
У ҐРУНТІ ТА ЇХ 
НЕДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ 
РОСЛИН

ПОГАНА 
РОЗЧИННІСТЬ 
ДОБРИВ

Через постійне використання ґрунтів без 
нормальної сівозміни та достатнього внесення 
добрив, вони виснажуються та утворюється 
дефіцит елементів живлення. Це в свою чергу 
призводить до зниження продуктивності 
вирощуваних культур. Також деяких елементів у 
ґрунті може бути багато, проте вони практично 
не надходять у рослини, тому що знаходяться 
у недоступних або малодоступних формах. 
Доступність елементів живлення залежить від 
фізико-хімічних властивостей ґрунтів та умов 
навколишнього середовища.

Застосування добрива Harvest More для під-
живлення вирощуваних культур поповнювати-
ме дефіцит макро-, мезо- та мікроелементів 
необхідних для оптимального живлення рослин. 
В наслідок чого буде покращуватися розвиток 
надземної біомаси та кореневвої системи, яка і 
відповідає за поглинання елементів із ґрунту. Та-
кож при проведенні фертигації добриво буде ней-
тралізувати луги та карбонати навколо кореневої 
системи  та покращуватиме споживання поживних 
речовин із ґрунту, роблячи їх більш доступними для 
рослин. 

Досить часто фермери використовують водо-
розчинні добрива для підживлення вирощуваних 
культур, проте більшість із цих добрив надзвичайно 
складно повністю розчинити у воді. Доводиться 
тривалий час змішувати та витрачати на це багато 
часу. Проте, результат не завжди задовільний. Це 
пов’язано як із особливостями самих добрив, 
так із властивостями використовуваної води 
(температури, жорсткості, кислотності, наявністю 
органічних домішок, розчинних солей).

Завдяки особливостям формуляції добриво 
Harvest More має надзвичайно високу розчинність 
у воді усіх складових компонентів. Також, слід 
відмітити той факт, що розчинність добрива 
практично не залежить від жорсткості води. 
Це пов’язано із його високою кислотністю та 
здатністю нейтралізувати луги та карбонати, 
що особливо важливо у господарствах, які 
використовують жорстку воду зі свердловин.
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ПОШКОДЖЕННЯ 
СИСТЕМ КРАПЛИННОГО 
ПОЛИВУ ТА ФОРСУНОК 
ОБПРИСКУВАЧІВ 
КАРБОНАТАМИ

ЗНИЖЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЗР 
ТА ДОБРИВ ЧЕРЕЗ 
ЛУЖНІСТЬ ВОДИ

Через значну жорсткість води у трубопроводах 
систем краплинного зрошення, форсунках та 
фільтрах обприскувачів накопичується велика 
кількість  карбонатів.  В наслідок чого відбувається 
забивання робочих органів обприскувачів, систем 
зрошення та краплинного поливу та створюються 
додаткові труднощі пов’язані із їх заміною та 
розтягуванням періоду обрискування.

При введені Harvest More до зрошувальних 
систем, та бакових сумішей пестицидів добриво 
буде забезпечувати підкислення розчинів та 
нейтралізуватиме луги та солі металів, що 
знаходяться у воді. Вода ставатиме м’якою та не 
буде створювати наліт та закупорення форсунок, 
фільтрів і трубок обприскувачів та фертигаційних 
систем. Крім того, добриво буде перешкоджати 
накопиченню карбонатів у ґрунті навколо коренів 
рослин.

Під час внесення засобів захисту рослин або 
мікродобрив дуже часто виникає проблема зі 
зниженням їх дієвості через високу лужність води. 
Це пов’язано з тим, що значна частина цих засобів 
ефективно працює в досить обмеженому інтервалі 
рН, зазвичай слабокислому або близькому до 
нейтрального. При введенні таких препаратів до 
водного розчину із лужною реакцією відбувається 
часткова деактивація діючих речовин, яка із часом 
зростає. Так ефективність деяких препаратів 
уже через 20-30 хв перебування у лужній воді 
знижується майже вдвічі. 

Завдяки низькому рівні рН додавання Harvest 
More до робочого розчину засобів захисту 
рослин забезпечить зниження його лужності. Це 
сприятиме підвищенню стабільності розчинених 
речовин та буде запобігати їх випаданню в осад.
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Технічний відділ нашої компанії щорічно проводить 
десятки дослідів у всіх регіонах України, ретельно 
спостерігаючи за їх перебігом та аналізуючи кожен 
результат, який і формує наші наступні кроки. Ми 
в компанії Stoller вважаємо, що лише результати 
можуть дійсно продемонструвати дію продуктів, тому 
оновлюємо їх щороку та робимо доступними для 
ознайомлення. На наступних сторінках Ви можете 
пересвідчитися в ефективності наших продуктів на 
сільськогосподарських культурах України.

Результати Stoller
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Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на дослідних полях Інституту Зернових культур 
Національної академії аграрних наук України,
у Дніпропетровській області

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на дослідних полях Інституту Зернових культур 
Національної академії аграрних наук України,
у Дніпропетровській області
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Stoller
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РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

4,86

4,86

5,16

5,33

6,2

9,6

0,3

0,47

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе піживлення у фазі кущення
X-Tra Power 1,0 л/га

Передпосівна обробка насіння
(норма висіву насіння 220 кг/га)
Bioforge 1,5 л/т  

Позакореневе підживлення у фазі кущення
X-Tra Power 1,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі 
виходу у трубку 
Sugar Mover 1,5 л/га 

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
ПШЕНИЦI ОЗИМOЇ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
ПШЕНИЦI ОЗИМOЇ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на дослідних полях Інституту Зернових культур 
Національної академії аграрних наук України,
у Дніпропетровській області
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РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

4,86 5,16

6,2

0,3

Приріст, %

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 220 кг/га)
Stimulate 1,0 л/т

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
ПШЕНИЦI ОЗИМOЇ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «Рідний Край», МХП,
у Тернопільській області
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РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

6,1 6,7

9,8

0,6

Приріст, %

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Передпосівна обробка насіння
(норма висіву насіння 312 кг/га)  
Bioforge 0,8 л/т + Stimulate 0,6 л/т

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
ПШЕНИЦI ОЗИМOЇ:
(СОРТ УРБАНОС)
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Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «Рідний Край», МХП,
у Тернопільській області

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «Рідний Край», МХП,
у Тернопільській області
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НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

6,0

6,0

6,6

6,2

10,0

3,2

0,6

0,2

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Передпосівна обробка насіння  
(норма висіву насіння 312 кг/га)
Bioforge 0,8 л/т + Stimulate 0,6 л/т

Передпосівна обробка насіння
(норма висіву насіння 312 кг/га)
Bioforge 1,5 л/т  

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
ПШЕНИЦI ОЗИМOЇ:
(СОРТ АЛЬБЕРТОС)

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
ПШЕНИЦI ОЗИМOЇ:
(СОРТ АЛЬБЕРТОС)

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «Рідний Край», МХП,
у Тернопільській області

Stoller
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РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

6,1 6,4

4,9

0,3

Приріст, %

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 312 кг/га) 
Stimulate 1,0 л/т

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
ПШЕНИЦI ОЗИМOЇ:
(СОРТ УРБАНОС)

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

12,0

0,6

Приріст, %

Приріст, т/га

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «ЕНСЕЛКО-ПІВДЕНЬ», KERNEL,
у Хмельницькій області

Stoller
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10

5,0 5,6

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у 
фазі виходу в трубку 
Bioforge 0,5 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
ПШЕНИЦI ОЗИМOЇ:
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РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

5,5

0,31

Приріст, %

Приріст, т/га

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЛАТІНВЕСТ», NCH,
у Вінницькій області

Stoller
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8

10

5,65 5,96

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі 
прапорцевого листка (у баковій суміші з 
гербіцидом)
Bioforge 0,67 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
ПШЕНИЦI ОЗИМOЇ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

13,2

0,5

Приріст, %

Приріст, т/га

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ФГ “Волд”,
у Вінницькій області

Stoller
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4
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8

10

3,8 4,3

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі 
прапорцевого листка 
(у баковій суміші з гербіцидом)
Bioforge 0,67 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО:
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РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

7,8

3,9

0,86

0,5

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОСЕРВІС», KERNEL,
у Хмельницькій області

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОСЕРВІС», KERNEL,
у Хмельницькій області

Stoller

Stoller
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11,09

12,77

11,95

13,27

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі V3-V5  
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

Внесення в борозну при посіві
Stimulate 0,36 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
КУКУРУДЗИ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
КУКУРУДЗИ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані застосування препаратів Stoller на полях
СТОВ «Агрокряж», МХП,
у Хмельницькій області

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

12,61 13,03

3,3

0,42

Приріст, %

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Внесення в борозну при посіві
Stimulate 0,5 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
КУКУРУДЗИ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях АФ «Хлібороб»,
у Кіровоградській області

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

10,0 10,4

4,0

0,4

Приріст, %

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення рослин на 
початку викидання волоті 
X-Cyte 0,5 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
КУКУРУДЗИ:
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Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях СТОВ «Україна», KERNEL,
у Полтавській області

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ПП «Карла Маркса-2», NCH,
у Сумській області

Stoller

Stoller
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РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

10,37

10,11

11,38

11,66

15,3

9,7

1,55

1,01

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі V10 
Bioforge 0,8 л/га + X-Tra Power 2,43 л/га + 
X-Cyte 0,8 л/га

Позакореневе підживлення у фазі V3-V5  
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі викидання 
волоті 
X-Cyte 0.7 л/га + Sugar Mover 1,1 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
КУКУРУДЗИ:

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
КУКУРУДЗИ:

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ПП «КАРЛА МАРКСА - 2», NCH,
у Сумській області

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

3,74 4,0

7,0

0,26

Приріст, %

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі V4-V6 
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі “зірочки”
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1,19 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
СОНЯШНИКА:
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5

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «Трофімова», 
у Одеській області

Stoller

1,78 1,91

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 5 кг/га)
Bioforge 1,0 л/т + Stimulate 1,0 л/т

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
СОНЯШНИКА: 
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0,5

1

1,5

2

2,5

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

7,3

0,13

Приріст, %

Приріст, т/га
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Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ СП «Нібулон» 
філія «Снігурівська»,
у Миколаївській області

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ СП «Нібулон» 
філія «Снігурівська»,
у Миколаївській області

Stoller

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

1,79

1,92

2,04

2,2

13,9

14,6

0,25

0,28

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 4,5 кг/га)
Stimulate 2,0 л/т

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 4,5 кг/га)
Stimulate 2,0 л/т

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
СОНЯШНИКА:
(ГІБРИД ЧД-001)

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
СОНЯШНИКА:
(ГІБРИД ЧД-003)

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

3,1

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на демополях BASF , 
у Хмельницькій області

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

3,5

11,5

0,4

Приріст, %

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі V4
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га

Позакореневе підживлення у фазі “зірочки”
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 4 кг/га)
Stimulate 1 л/т

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
СОНЯШНИКА:
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РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

11,9

0,5

Приріст, %

Приріст, т/га

Stoller

4,2 4,7

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА
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Дані застосування препаратів Stoller  на полях 
ПрАТ «Шамраївське», 
у Київській  області

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 5 кг/га)
Bioforge 2,0 л/т

Позакореневе підживлення у фазі V4
X-Tra Power 1,5 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
СОНЯШНИКА:
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Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «Трофімова», 
у Одеській області

Stoller

1,78
2,19

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі V4
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,6 л/га

Позакореневе підживлення у фазі “зірочки”
X-Cyte 0,8 л/га + Sugar Mover 1,2 л/га

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 5 кг/га)
Bioforge 1,5 л/т

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
СОНЯШНИКА:
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РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

23,03

0,41

Приріст, %

Приріст, т/га

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

16,8

0,3

Приріст, %

Приріст, т/га

Stoller

1,78 2,08

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА
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2,5

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «Трофімова», 
у Одеській області

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 5 кг/га)
Bioforge 1,0 л/т + Stimulate 1,0 л/т

Позакореневе підживлення у фазі V4
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,6 л/га

Позакореневе підживлення у фазі “зірочки”
X-Cyte 0,8 л/га + Sugar Mover 1,2 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ
СОНЯШНИКА: 

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «Днєпр Бєлогорьє»,
у Херсонській області

Stoller

3,26 4,19

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 125 кг/га)
Bioforge 2,0 л/т

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 100 кг/га)
Stimulate 1,0 л/т

ПРОГРАМА ОБРОБКИ СОЇ: 

ПРОГРАМА ОБРОБКИ СОЇ: 

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

28,5

0,93

Приріст, %

Приріст, т/га

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «Агро Свобода», 
у Закарпатській області

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

2,7 3,0

11,1

0,3

Приріст, %

Приріст, т/га
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Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 150 кг/га)
Bioforge 0,6 л/т + Stimulate 0,4 л/т

Позакореневе підживлення у фазі V3-V5
Bioforge 1,1 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі R2
Bioforge 0,6 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі V3 
X-Cyte 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ СОЇ: 

ПРОГРАМА ОБРОБКИ СОЇ: 

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях «Агро Захід» МХП, 
у Львівській області

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на дослідних полях «Українська дослідна 
станція карантину рослин», 
у Чернівецькій області

Stoller

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

2,59

2,3

3,1

3,0

19,6

30,4

0,51

0,7

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА
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*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на дослідних полях Національний центр насіннєзнавства та 
сортовивчення, Селекційно-генетичний інститут,
у Одеській області

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на дослідних полях Національний центр насіннєзнавства 
та сортовивчення, Селекційно-генетичний інститут,
у Одеській області

Stoller

0,94 1,27

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Передпосівна обробка насіння
(норма висіву насіння 130 кг/га) 
Stimulate 1,5 л/т

Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву 130 кг/га)
Bioforge 1,0 л/т + Stimulate 0,75 л/т

Позакореневе підживлення у фазі 5-7 листочків 
Bioforge 0,5 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі 5-7 листочків 
Bioforge 0,5 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

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

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

Позакореневе підживлення у фазі початку 
формування бобів  
Bioforge 0,6 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі початоку 
формування бобів  
Bioforge 0,6 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ НУТУ: 

ПРОГРАМА ОБРОБКИ НУТУ: 

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

35,3

0,33

Приріст, %

Приріст, т/га

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

0,94 1,47

56,38

0,53

Приріст, %

Приріст, т/га
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Stoller
0

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Позакореневе підживлення у фазі R1
Bioforge 0.5 л/га + Stimulate 0.5 л/га + 
X-Cyte 0.5 л/га

Позакореневе підживлення за 7 днів до 
початку цвітіння  
Bioforge 0.5 л/га + Stimulate 0.5 л/га + 
X-Cyte 0.5 л/га

Позакореневе підживлення у фазі R1 
Bioforge 0.5 л/га + X-Cyte 0.5 л/га 

Позакореневе підживлення у фазі R5  
Sugar Mover 0.5 л/га 

ПРОГРАМА ОБРОБКИ НУТУ: 
(БЕЗ ЗРОШЕННЯ)

ПРОГРАМА ОБРОБКИ НУТУ: 
(НА ПОЛИВІ)

Дані застосування препаратів Stoller на полях
«Сподобавка Агро Плюс», 
у Харківській області

Дані застосування препаратів Stoller на полях
«Сподобавка Агро Плюс», 
у Харківській області  

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

1,3

2,8

1,6

3,5

23,0

25,0

0,3

0,7

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Дані затосування препаратів на полях «Дніпро-Н»,
у Дніпропетровській області

Дані затосування препаратів на полях 
ПСП «Переселенське»,
у Київській області

Stoller

1,0 1,32

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

Передпосівна обробка насіння 
(Норма висіву ріпака - 4 кг/га)
Stimulate 1,5 л/т

Позакореневе підживлення у фазі бутонізації
X-Cyte 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га + 
Sugar Mover 1 л/га

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

ПРОГРАМА ОБРОБКИ  
РІПАКА ОЗИМОГО: 

ПРОГРАМА ОБРОБКИ  
РІПАКА ОЗИМОГО: 

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

32,0

0,32

Приріст, %

Приріст, т/га

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

3,46 3,96
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Приріст, %

Приріст, т/га
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Передпосівна обробка насіння 
(норма висіву насіння 5 кг/га)
Stimulate 3 л/т

Передпосівна обробка насіння   
Stimulate 1,0 л/т + Bioforge 1,0 л/т

Позакореневе підживлення 
(з 1-ю гербіцидною обробкою)
Bioforge 0,4 л/га

Позакореневе підживлення через 20 днів 
(разом із 3-ю гебіцидною обробкою)
Stimulate 0,5 л/т + Bioforge 0,5 л/га

Позакореневе підживлення в період 
інтенсивного наростання корнеплодів
Bioforge 0,4 л/га + Sugar Mover 1,0 л/га 

Позакореневе підживлення у фазі 10 листків
(повторне внесення через 14 днів)
Fast Start 2,0 л/га

ПРОГРАМА ОБРОБКИ 
ЦУКРОВОГО БУРЯКА: 

ПРОГРАМА ОБРОБКИ 
ЦУКРОВОГО БУРЯКА: 

Дані польових випробувань препаратів Stoller 
на полях ТОВ «Арчі», 
у Вінницькій області

Дані застосування препаратів Stoller на полях ПСП «Лілія», 
у Харківській області

Stoller

Stoller

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 1 ГА

9,86

43,0

12,16

70,0

23,3

62,8

2,3

27,0

Приріст, %

Приріст, %

Приріст, т/га

Приріст, т/га

ВИХІД ЦУКРУ, Т/ГА

УРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.
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Задля успішного господарювання сучасному аграрію 
необхідно доповнювати знання з агрономії ще й 
додатково теорією фізіології рослин, генетики, економіки 
та багатьох  інших галузей. Все це необхідно для 
розуміння сучасних тенденцій аграрного ринку, нових  
продуктів,  технологій та їх рентабельності. Компанія 
Stoller готова поділитися своїми знаннями.  Ми хочемо 
розширити Ваше уявлення про фізіологію рослин і 
пояснити її значний внесок у Ваш майбутній врожай!

Stoller Scientific
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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.
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Усі основні фітогормони мають певну локалізацію свого синтезу, а далі поширюються рослинним організмом для виконання 

своїх функцій: ауксин синтезуються 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).

Контролюють
закладання 

коренів

Беруть участь у поділі 
клітин надземної 
частини рослин

Беруть участь у
регуляції процесів 

цвітіння, плодоношення 
та опадання листя 

Формують повноцінні
репродуктивні органи 

Сповільнюють старіння 
листків шляхом синтезу 

білків та нуклеїнових 
кислот 

Впливають на
диференціювання

провідних тканин пагонів,
що ростуть

Пригнічують
апікальне домінування

шляхом розвитку
бічних бруньок

Значення у ростових 
процесах – настіях та 

тропізмах

Захист 
хлоропластів
від деградації 

Стимулюють 
цвітіння 

73



74

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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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. 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.
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Затримують
клітинний поділ

Підвищують стійкість 
до засолення, посухи і 

низьких температур  

Контролюють
перехід у стан спокою

Зумовлюють
опадання листя

Стимулюють
достигання плодів

Стимулюють вихід насіння зі 
стану спокою та подальше 

його проростання

Активують синтез білків та
нуклеїнових кислот

Забезпечують ріст 
пагону та листя шляхом 

розтягування клітин 

Здійснюють вплив на
процеси старіння 

рослин 

Пригнічують
явища вівіпарії

Регулюють
старіння листків та
дозрівання плодів

Гальмують
ріст у довжину 

Забезпечують
потовщення пагонів 

Стимулюють
процес цвітіння

Прискорюють
розвиток плодів 
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Стреси та антиоксиданти
Стрес щодня переслідує кожного з нас: хвороби, несприятливі погодні умови, проблеми 

у стосунках з людьми та інше. Але ми так чи інакше здатні власноруч захищатись та 

адаптуватись, щоб відчувати себе комфортно. Ми вживаємо вітаміни, одягаємось відповідно 

до погоди, регулюємо власне оточення і таким чином підлаштовуємо зовнішні умови 

під себе. Рослини в свою чергу не здатні змінити середовище, тому мають адаптуватись 

до його умов більш ефективно. Цим можна пояснити швидку реакцію рослин на стрес та 

нівелювання його негативної дії на організм. Однією з найперших та найважливіших форм 

реакції на стресові фактори є формування активних форм кисню (АФК).
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Чим характеризується стрес?
Впродовж декількох останніх десятиліть проблема функцій активних форм кисню і антиоксидантів в живих організмах стала 
одним з ключових напрямків біології. Спочатку основна увага приділялась високій хімічній агресивності АФК та їх участі в 
патологічних процесах. Адже утворення АФК значно посилюється при дії на рослини абіотичних і біотичних факторів. Лише в 
кінці ХХ століття почалися інтенсивні дослідження ролі АФК в передачі інформації про стреси між клітинами і тканинами. Тобто 
самі АФК, як носії інформації, «говорять» рослині – «потрібно захищатись»! При цьому останній дуже важливо дотримуватись 
делікатного балансу між позитивною роллю АФК та пошкодженнями які вони можуть викликати. Зважаючи на такі властивості 
АФК, роль антиоксидантів варто розглядати не тільки як захисників від стресу, викликаного АФК, але як повноцінних носіїв 
інформації про стреси, що можуть як підвищувати стійкість рослин так і знижувати її. Тому дуже важливо розуміти як АФК та 
антиоксиданти можуть впливати на кількість один одного, а також змінювати фізіологічні процеси. Для розуміння їх функцій 
доведеться звернутись до фактичних даних.

Як діє стрес на клітинному рівні?
Термін активні форми кисню означає сукупність хімічно агресивних форм кисню, до яких входять іони, радикали неорганічної 
та органічної природи, що можуть взаємно перетворюватись одна в одну. В результаті використання живими організмами 
кисню, в процесах дихання та фотосинтезу, в клітинах виникають різні види АФК. Деякі з них дуже небезпечні та агресивні: 
гідроксильний радикал (ОН); пероксидний радикал (НО

2
); супероксидний аніон- радикал (О

2
), синглетний кисень. За дуже 

короткий термін життя від 10−9 - 10-3 с вони окислюють тисячі речовин, тим самим руйнуючи їх. Поява таких АФК в клітинах, у 
великій кількості, свідчить про суттєві пошкодження рослини. Наприклад, синглетний кисень у великій кількості утворюється 
в хлоропластах при їх пошкодженні або впливі деяких гербіцидів. Основними джерелами АФК в клітині є хлоропласти, 
мітохондрії та простір між клітинами – апопласт. Висока кількість АФК в рослині призводить до пошкоджень компонентів 
клітин, зупинки росту або її загибелі. Деградації підлягають навіть клітинні мембрани, ліпіди яких окислюються під дією АФК, 
викликаючи явище перекисного окислення ліпідів. В цілому таку дію АФК на рослину називають оксидативним стресом. 

Найбільш чутливими до негативного впливу АФК є ДНК та білки.

Як рослинний організм захищається від стресу?
Крім руйнівної ролі, АФК виконують сигнальні функції, активуючи антиоксидантний захист рослини. Антиоксидант – це сполука, 
яка в низьких концентраціях зупиняє чи пригнічує окислення компонентів клітини. Універсальної класифікації антиоксидантів не 
існує, але виділяють ферментативні та неферментативні антиоксиданти. Ферментативні – прискорюють реакції знешкодження 
АФК з утворенням кисню та води. Основними представниками є різні види ферментів пероксидаз та каталаз, що знешкоджують 
Н

2
О

2
. Для роботи антиоксидантних ферментів необхідні метали (Zn, Cu, Mn, Fe), такі компоненти ферментів називаються 

кофакторами. Неферментативні антиоксиданти знешкоджують агресивні радикальні АФК. До них відносять: глутатіон, основне 
завдання якого знешкоджувати АФК, які утворюються при фотосинтезі в хлоропластах та при диханні в мітохондріях. Кількість 
окисленого глутатіону в цих органелах є сигналом для рослини про рівень стресу. Глутатіон виконує функції антиоксиданта разом 
з аскорбіновою кислотою, яка є найбільш розповсюдженим антиоксидантом в рослинах. Аскорбінова кислота утворюється 
в мітохондріях, її кількість залежить від інтенсивності дихання. Співвідношення між окисленою та відновленою її формами, у 
апопласті, є дуже важливим для впізнавання рослиною зовнішніх подразників, наприклад, токсинів. Також виділяють ряд сполук, 
які виконують декілька функцій в клітині, в тому числі антиоксидантні, до них належать: 

Амінокислота пролін – входить до складу білків, зв’язує молекули води, це допомагає боротися рослині із засухою, проте 
може  знешкоджувати радикальні АФК; 
Поліаміни (спермін, спермідин) – регулюють надходження води в клітину, беруть участь в захисті ДНК від дії АФК та 
реакціях надчутливості; 
Розчинні цукри – захищають фотосинтетичний апарат від руйнування радикальними АФК, також можуть впливати на 
роботу ферментативних антиоксидантів активуючи їхні гени.

В цілому робота генів, які відповідають за прояв стійкості рослини, багато в чому залежить від співвідношення між АФК та 

антиоксидантами в клітині.
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Що таке «Source-to-Sink»?
Вся енергія не береться ні звідки, і не зникає нікуди – закон збереження 

енергії. За цим принципом існують усі живі організми нашого світу, в тому 

числі і рослини. Молекули вуглекислого газу та сонячна енергія не зникає в їх 

тканинах – вона перетворюється на вуглеводи. На цьому закон збереження 

енергії не припиняє свою дію. Так як рослина вже витратила певну енергію, 

то тепер вона хоче вкласти її в необхідні для продовження свого існування 

речі: насіння, корені, плодоносні частини та інше. Цей транспорт з джерел 

синтезу до місць накопичення отримав назву «Source-to-Sink» взаємодія.

Для цього процесу рослини мають спеціальну тканину – флоему, яка 

транспортує увесь внутрішній сік: розчин цукрів, амінокислот, води, 

мінералів та фітогормонів. І на відміну від ксилеми , яка транспортує воду 

з кореня до верхівки (висхідний шлях), по флоемі речовини рухаються 

як донизу, так і догори, від джерел нутрієнтів до запасаючих тканин. Це 

зумовлює забезпечення усіх органів необхідними речовинами: вуглеводами, 

білками та інші.

Джерела (source) – це рослинні органи, в яких відбувається фіксація 

вуглекислого газу і подальший синтез нутрієнтів (речовин необхідних для 

живлення). Такими джерелами є зрілі листки.

Місця накопичення (sink) – рослинні органи, які використовують або 

запасають синтезовані попередньо нутрієнти. Такими місцями є генеративні 

тканини (плодоносні частини, насіння), корені, коренеплоди та меристеми 

рослин.

Регуляція цього процесу відбувається за рахунок фітогормонів та 

внутрішньоклітинного тиску. Останній є фізичним явищем й супроводжує 

весь процес неодмінно, тоді як гормони є хімічними речовинами і сигналами, 

які використовують рослини для запуску чи припинення певних процесів. 

«Source-to-Sink» взаємодія використовує гормони ауксин, гіберелову та 

абсцизову кислоти, етилен та їх кофактори Бор (В) і Молібден (Мо).

Source-to-Sink

Так, як ми відповідально ставимось до годування своїх дітей, так і рослини 

турбуються про розвиток і живлення власних плодів та насіння. І якщо 

у дітей сигналом про голод є крик, то у рослин сигналами є гормони: 

ауксини, гібереліни (ГК), етилен, абсцизова кислота (АБК) та кофактори, що 

контролюють їх синтез – Бор (В) та Молібден (Мо).

Луб’яна
тканина

Плодоносна 
частина = 

Sink

Зрiлий листок = 
Source

5. ГК створює атрагуючий центр.

ГК, що залишилась у плодоносних частинах домінантним гормоном, продовжує 

розтягування клітин і є міткою («акцепторною» ділянкою) для транспорту 

поживних речовин. Таким чином відбувається накопичення необхідних сполук у 

запасаючих частинах рослин.

ГК

АБК

АБКЕтилен

Ауксин

Етилен

ГК + Ауксин

В, Мо

1. В і Мо стимулюють синтез ауксину. 

Бор і Молібден – мікроелементи, що регулюють концентрацію ауксину у плодах. 

Спочатку ауксин із гібереловою кислотою задіяні у поділі та розтягуванні клітин, 

збільшуючи розмір плодоносної частини. Коли остання досягає оптимальних 

розмірів, ауксин виходить з неї і ГК стає домінантним гормоном.

2. Ауксин виходить з плодоносної частини. 

При виході з плоду ауксин стимулює виділення сигналів для синтезу етилену 

в зрілій материнській тканині. Остання вже містить накопичені в процесі 

метаболізму поживні речовини. 

3. Етилен сприяє синтезу АБК. 

Етилен, що накопичується в зрілих тканинах, сигналізує клітинам про початок 

синтезу АБК. Саме етилен і розпочинає процес дозрівання плодоносних частин.

4. АБК розпочинає транспорт поживних речовин.

АБК як гормон зрілості зупиняє поділ та розтягування клітин і розпочинає рух 

поживних речовин в транспортні тканини рослин (у флоему).

Отже, додаючи кофактори фітогормонів, ми посилюємо взаємодію між 
материнської та дочірньою тканинами та забезпечуємо останню більшою 
кількістю поживних речовин.

Ми чекаємо кінець сезону і плідно працюємо над тим, щоб залишитись 
задоволеними отриманим результатом. Ми намагаємось використовувати 
потенціал наших культур на повну і… Залишаємо певний його відсоток під час 
збору у полі. Показники цукристості, олійності і кількості білків залишились у 
незібраних вегетативних частинах рослин.

Чому?
Це відбувається через збій у транспорті речовин між материнською тканиною 

та дочірньою, так звана ‘’Source-to-Sink’’ взаємодія. ВоМо технологія дозволяє 

стимулювати цей процес та повністю забезпечити органи необхідними 

речовинами.
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        НІТРОГЕН (АЗОТ)
Нітроген – один з 4 найпоширеніших елементів у природі. Входить до складу життєво необхідних сполук усіх живих організмів (білків 
та нуклеїнових кислот) і рослинами поглинається у вигляді солей амонію та нітратів. Проте,  незважаючи на велику частку мінеральних 
та органічних форм азоту у ґрунті (на 1 га – 18 т),  доступність цього елементу для рослин  є надзвичайно низькою -  близько 1%. Решта 
азоту міститься у важкодоступних або недоступних формах. Саме тому нестача цього елементу обмежує ресурси поживних 
речовин в екосистемах.

        НІТРАТ-ЙОН 
Стимулює синтез цитокініну.
Добре засвоюється на кислих ґрунтах.
Більш рухлива і доступна форма азоту.
Найкраща форма азоту для підживлень.
Стимулює засвоєння йонів Калію, Магнію та Кальцію.

        АМОНІЙ-ЙОН
Попередником можуть бути карбамід (сечовина), що за допомогою ферменту уреази розкладається на амоній та вуглекислий газ.
Відразу використовується для синтезу амінокислот.
Сприяє росту кореневої системи, кущенню.
Сприяє кращому засвоєнню фосфору, сірки, бору.
Добре засвоюється на лужних ґрунтах.
Енергетично найбільш ефективна форма азоту.
Збільшує рівень цукрів.
Компонент амінокислот, білків, азотистих основ, хлорофілу, гормонів, алкалоїдів і т.п.

ДЕФІЦИТ НІТРАТУ:
Пригнічує синтез хлорофілу.
Змінює забарвлення листків з зеленого на блідо-зелене.
Зменшує розмір листкової пластини.
Пригнічує кущіння та галуження пагону.

ДЕФІЦИТ АМОНІЮ:
Розпад білків для реутилізації азоту.
Руйнує білки хлоропластів.
Зумовлює пожовтіння та осипання листків.
Послаблює ріст рослин.
Скорочує період вегетації.

Ключові елементи
7

Азот

N

Нітрат-йон

NO3-

Амоній-йон

NH4+
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        ФОСФОР
Є складовим компонентом нуклеїнових кислот (ДНК, РНК), ліпідів (формують мембрани), АТФ (молекули, що 
транспортують енергію).
Має буферні властивості.
Прискорює розвиток рослин.
Підвищує стійкість рослин до грибних захворювань (борошнистої роси і кореневої гнилі).
Регулює ріст кореневої системи.
Сприяє перезимівлі озимих культур і багаторічних трав.

КУЛЬТУРИ, СХИЛЬНІ ДО НЕСТАЧІ: всі культури на ранніх етапах, яблуня, виноград, картопля, томати.
Буряк, картопля, капуста – використовують фосфор рівномірно упродовж усієї вегетації. 
Льон засвоює найбільше фосфору у період цвітіння. 
Зернові культури найбільше засвоюють фосфор у фази виходу трубки та колосіння.
Бобові рослини використовують фосфор для азотфіксації, за його нестачі бульбочки не формуються. 

ДЕФІЦИТ ФОСФОРУ: 
Ослаблює ріст та призводить до відмирання кореневої системи.
Листки стають більш дрібними та видовженими.
Темно-сіро-зелене забарвлення листків.
Пожовтіння або почервоніння країв листка (особливо старих).
Затримує дозрівання врожаю.
Найбільша чутливість спостерігається на ранніх фазах росту.

        КАЛЬЦІЙ
Структурний компонент клітинних стінок, залучений до гормональних реакцій.
Підсилює стійкість до ураження збудниками хвороб.
Сприяє рухові цукрів до плодоносних частин рослин.
Підвищує стійкість до засолення, знижує кислотність ґрунту.
Сприяє усуненню токсичності надлишкової концентрації йонів амонію, алюмінію, марганцю, заліза.
Підвищує жаростійкість рослин.
Сприяє кращому транспортуванню вуглеводів і білкових речовин, синтезу хлорофілу, росту коренів.

ЗГІДНО З ВІДНОШЕННЯМ РОСЛИН ДО КАЛЬЦІЮ РОСЛИНИ ПОДІЛЯЮТЬ:
Кальцієфіли (боби, нут, всі види капусти, огірки, яблука).
Кальцієфоби (люпин, кукурудза).
Нейтральні види (гарбуз).

ДЕФІЦИТ КАЛЬЦІЮ:
Світло-зелене забарвлення молодих листків та їх згортання.
Жилки листків буріють, а стебла характерно ламаються у верхній частині.
Міжвузля вкорочені, на кінцях пагонів утворюються розетки листків.
Уповільнює ріст бічних коренів та кореневих волосків.
Зумовлює ослизнення стінки клітин та відбувається загнивання клітин (спричиняє верхівкову гниль томатів).

Ca
20

Кальцій

15

Фосфор

P



82

        СУЛЬФУР (СІРКА)
Входить до складу амінокислот.
Підтримує певний баланс окисно-відновного потенціалу клітини.
Входить до складу вітамінів, білків та багатьох органічних сполук, завдяки чому бере участь у ферментативних реакціях клітини.

КУЛЬТУРИ, СХИЛЬНІ ДО ДЕФІЦИТУ: ріпак, гірчиця, капуста, ріпа, цибуля, часник, горох, соя, люцерна, конюшина, кукурудза, 
буряк.

ДЕФІЦИТ СІРКИ:
Формує бліді, пожовклі молоді листки (симптоми схожі на дефіцит азоту, але першими страждають молоді листки).
Затримує ріст рослин (особливо надземних органів).
Зменшує  стійкість рослин до хвороб, посухи і низьких температур.
Пригнічує синтез амінокислот (відповідно й білків), вітамінів та формування хлоропластів.

        ФЕРУМ (ЗАЛІЗО)
Бере участь у синтезі хлорофілу та фотосинтезі.
Входить до складу окисно-відновних ферментів: цитохромів, фередоксину, каталази, пероксидази і т.п.
Є транспортером електронів при диханні та фотосинтезі.

КУЛЬТУРИ, СХИЛЬНІ ДО ДЕФІЦИТУ: кукурудза, бобові,  капуста, виноград, томат, картопля, яблуня.

ДЕФІЦИТ ЗАЛІЗА:
Гальмує азотний обмін, процеси дихання та фотосинтезу.
Спостерігається швидке опадання молодих листків верхніх ярусів.
Спричиняє хлороз листя.

        МАГНІЙ
Структурний компонент хлорофілу.
Спрямовує елементи живлення від листя до коренів, підтримуючи таким чином гормональну активність.
Активатор багатьох ферментів (дихання, синтезу нуклеїнових кислот та білків).
Стимулює синтез вторинних метаболітів (ефірних олій, восків і т.п.).

КУЛЬТУРИ, СХИЛЬНІ ДО ДЕФІЦИТУ: зернові колосові, кукурудза, просо, сорго, картопля, буряк, тютюн, бобові, ріпак. 

ДЕФІЦИТ МАГНІЮ:
Порушує фосфорний, білковий і вуглеводний обмін.
Пригнічує формування пластид.
Розвиває хлороз (мармуроподібний) і некроз листя, згодом останні в’януть і опадають.
Листки стають деформованими.
Ріст рослин уповільнюється, формуються дрібні плоди.
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        БОР
Підсилює стійкість клітинних стінок.
Знижує окисну деструкцію ауксину.
Стимулює синтез крохмалю і сахарози.
Активує поділ клітин, ріст пилкових трубок, проростання пилку та дозрівання насіння.

КУЛЬТУРИ, СХИЛЬНІ ДО НЕСТАЧІ: ріпак, соняшник, соя, кукурудза, цукровий буряк, груша, абрикос, яблуня, капуста.

ДЕФІЦИТ БОРУ:
Знижує вмісту ауксину, що спричиняє раннє відмирання точок росту кореня та стебла.
Гальмує розвиток генеративних органів.
Швидко порушується метаболізм рослин, погіршується обмін цукрів.
Крайовий опік листків.
Окорковіння тканин плодів та їх опадання.
Розтріскування стебел, формування дуплистості.

        МОЛІБДЕН
Кофактор для ферментів, що беруть участь у біосинтезі ауксину та АБК.
Виявляє антиоксидантні властивості.
Сприяє переносу електронів в окисно-відновних реакціях.
Стимулює накопичення аскорбінової кислоти (теж має антиоксидантні властивості).
Бере участь у молекулярній фіксації азоту, синтезі фітоглобіну.

КУЛЬТУРИ, СХИЛЬНІ ДО ДЕФІЦИТУ: ріпак,  бобові,  цукрові буряки.

ДЕФІЦИТ МОЛІБДЕНУ:
Затримує розвиток та ріст рослин.
Слабко розвиває бульбочки на коренях бобових.
Спричиняє дрібнолисткість та крапчастість листків.
Хлорозна тканина здимається, краї листків закручуються всередину, далі розвивається некроз.

        КОБАЛЬТ
Бере участь у процесах азотфіксації.
Як кофактор залучений до ферментативних процесів у синтезі нуклеїнових кислот.
Стимулює процеси дихання та енергетичного обміну.
Блокує синтез етилену.

КУЛЬТУРИ, СХИЛЬНІ ДО ДЕФІЦИТУ: бобові, цукровий буряк

ДЕФІЦИТ КОБАЛЬТУ:
Проявляє ознаки азотного голодування (порушення азотного обміну).
Зумовлює зростання рівню гормону етилену.
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        ЦИНК 
Необхідний для синтезу триптофану, що є попередником ауксину.
Бере участь у синтезі нуклеїнових кислот.
Активізує дегідрогенази, ізомерази.
Підтримує цілісність клітинних мембран, трансферу енергії.
Підвищує тепло-, посухо- і холодостійкість рослин.
Відіграє важливу роль у регулюванні процесів росту.

КУЛЬТУРИ, СХИЛЬНІ ДО ДЕФІЦИТУ:  кукурудза, квасоля, картопля, капуста, пшениця груша, виноград, яблуня.

ДЕФІЦИТ ЦИНКУ:
Порушує синтез нуклеїнових кислот.
Гальмує поділ клітин, відповідно і ріст рослин, утворюються дрібні листки з хвилястими краями.
Формує розеткові форми.
Знижує морозостійкість рослин.
Гальмує синтез триптофану, відповідно і ауксину.
Формує дрібні та деформовані плоди.
Листки набувають жовто-зеленого забарвлення, вкриваються плямами та відмирають.

        КУПРУМ (МІДЬ)
Структурний компонент рецептора етилену, що необхідний для нормальної реакції організму на гормон.
Сприяє перетворенню азоту з мінеральних форм у органічні (білки, амінокислоти).
Впливає на інгібітори росту, підвищує стійкість рослин до посухи та морозу.
Стимулює біосинтез хлорофілу.
Впливає на збільшення вмісту білку в зерні, цукру – в коренеплодах, жиру – в зерні олійних культур, крохмалю – в бульбах 
картоплі, цукру та аскорбінової кислоти в плодах і ягодах.

КУЛЬТУРИ, СХИЛЬНІ ДО ДЕФІЦИТУ:  
Надмірно чутливі: зернові культури (пшениця, тритікале, ячмінь), конюшина лучна, кукурудза, морква, буряк, цибуля, 
білокачанна капуста. 
Середньочутливі: картопля, томат, квасоля.

ДЕФІЦИТ МІДІ:
Затримує ріст і цвітіння рослин.
У однодольних: побіління кінчиків листя, крихкість та згортання листків, надмірне кущення.
У дводольних: хлороз, некроз та сухість верхівок, ложкоподібна форма листків.
Пошкоджує генеративні органи.
Зумовлює побуріння та відмирання коренів.
Спричиняє деформацію квітконосів.
Сприяє всиханню пагонів у плодово-ягідних культур.
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        МАНГАН (МАРГАНЕЦЬ)
Бере участь у процесах енергетичного обміну, метаболізмі азоту та ауксину, пересуванні фотосинтетичних електронів  та 
фотолізі води.
Сприяє відтоку цукрів із листків.
Активізує синтез ферментів.
Прискорює розвиток рослин та їх плодоношення.

КУЛЬТУРИ, СХИЛЬНІ ДО ДЕФІЦИТУ: зернові культури, кукурудза, горох, соя,  картопля, буряк цукровий, черешня, виноград. 

ДЕФІЦИТ МАРГАНЦЮ:
Порушує співвідношення елементів мінерального живлення.
Знижує вміст хлорофілу, сповільнюється фотосинтез та відновлення нітратів.
Розвиває сіру плямистість злаків, хлороз плодових культур, деформування насіння.
Плоди не зав’язуються або стають деформованими.

Фульвова кислота
Трансформує мікроелементи в доступну для рослин форму.
Покращує поглинання нутрієнтів та кисню.
Стимулює поділ та видовження клітин.
Покращує ефективність фотосинтезу.
Стимулює захисні системи організму.

Поліаміни
Стимулюють цвітіння та розвиток плодів.
Затримують старіння та листопад.
Мінімізують водний стрес у клітинах.
Стабілізують стан мембрани та протопласту.
Беруть участь у регуляції ембріогенезу.

Органічні кислоти 
Покращують схожість насіння та продуктивність рослин.
Активують фотосинтетичні процеси.
Стимулюють синтез антиоксидантних сполук.
Беруть участь у синтезі амінокислот.
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