аНтиСтреСові
виСокоУроЖаЙНі техНології
Для роСлиННиЦтва
з ПреПаратами віД комПаНії

иро вітаю Вас на
сторінках нашого каталогу, у якому ми зберегли головні
принципи Технології «Три-Е». Екологічно. Економічно. Ефективно», що
гарантують поєднання високих
врожаїв, відмінної якості продукції, постійності результатів та
високих прибутків.
Наші антистресові технології
дозволять хліборобам зменшити
вплив на урожайність стресових
чинників: екстремальних температур, посухи, негативного впливу хімічних обробок, незбалансованого мінерального живлення
Також акцентую вашу увагу на
нашій новій розробці – проекті
«Еко-поле», який впроваджується
в багатьох підприємствах України, не байдужих до того, що наше
покоління залишить нащадкам.
Головна мета проекту - відновлення структури ґрунту та
втраченої внаслідок тотальної
хімізації родючості сільськогосподарських земель, без зниження
запланованої урожайності, за
рахунок поступового зменшення
хімічного навантаження на ґрунт
(скорочення норм мінеральних добрив, ЗЗР), застосування біопрепаратів, ефективних схем сівозмін і,
як бонус, отримання якісної екологічної продукції до столу українців.

Надія Шаровська,
Генеральний директор компанії «Родоніт»

За 19 років роботи на аграрному
ринку України наші унікальні продукти заслужили гарну репутацію
та широко використовуються
сільгоспвиробниками України.
У світі багато цікавих продуктів.
З’являються нові препарати і методи, здатні принести зміни у
традиційні технології сільськогосподарського виробництва для
досягнення більшої ефективності.
Наше завдання - знайти ці препарати, провести наукові та виробничі дослідження та залучити
гідні уваги до прогресивної технології майбутнього - «Три-Е», яка
допоможе вам у вашій нелегкій, але
почесній місії хліборобів.
Низький уклін вам, дорогі працівники землі!
Завжди пам’ятайте, що ви робите світ кращим!

Технологія

рослинництво

«Три-Е»

екологiчно
економічно
ефективно

Дозволяє:
кологічно. Отримати екологічну, чисту продукцію; захистити рослини від хвороб; послабити
пестицидний стрес та знизити вміст
нітратів у кінцевій продукції; покращити структуру ґрунту.
кономічно. Отримати додатковий прибуток за рахунок
підвищення урожайності та якості
продукції; знизити витрати на ЗЗР та
добрива.
фективно. Отримати високоякісну продукцію при мінімальних витратах; збільшити урожайність
сільгоспкультур; захистити рослини
від хімічних, температурних та інших
стресів; підвищити коефіцієнт використання елементів живлення з внесених добрив та ґрунту; реалізувати
генетичний потенціал рослин. Мінімальні інвестиції – максимальний
прибуток, на одну вкладену гривню
– мінімум 10 гривень прибутку.
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Подбайте про свій
урожай!

Препарати технології «Три-Е»

ПРеПаРаТи альбіТ і ліГнОГуМаТ
МеханіЗМи дії
хаРаКТеРисТиКа
РеГлаМенТи ЗасТОсування

альбіТ

альбіТ
Альбіт – це комплексний препарат, антидот, антистресант, біофунгіцид (на 75%) та
стимулятор росту (на 25%), що застосовується для обробки насіння та позакореневого живлення рослин.
Основою препарату є не живі бактерії, а
діюча речовина, отримана шляхом їхньої
мік- робної ферментації.
еФеКТи від ЗасТОсування:

1

антидотний (антистресовий)
ефект альбіту при використанні
з хімічними пестицидами складає від
5 до 93%, інакше кажучи, альбіт здатний попередити такі втрати урожаю.

2

Стимулює ріст та підвищує урожайність сільськогосподарських культур. Препарат стабільно на
12-23% підвищує урожай зернових,
технічних, овочевих, зернобобових,
плодових та інших культур (випробуваний на 60 культурах).

3

фунгіцидна
дія
альбіту
базується на підсиленні імунітету рослин, стимуляції їхньої здатності протистояти хворобам. Завдяки посиленню природних захисних
механізмів рослин, альбіт діє як
системний фунгіцид широкого спек-

тру дії. внаслідок свого механізму дії
(імунізації) препарат має яскраво виражений профілактичний та деякий
лікувальний ефект.

4

Посилює постачання до рослин елементів живлення. За
рахунок розмноження в ґрунті азотфіксаторів, фосфатмобілізуючих та
інших корисних бактерій альбіт на
18-47% збільшує коефіцієнт використання елементів мінерального живлення рослинами з ґрунту та добрив.
в результаті цього рослини більш
ефективно використовують наявні
ресурси живлення, що дозволяє знизити витрати мінеральних добрив на
10-30%. на середньоокультуреному
ґрунті використання альбіту здатне
замінити до 18 кг/га д.р. азотних доб-

Ми даруємо вам УСПІХ!

рив та 14 кг/га фосфорних.

танням чистих гербіцидів;

Посилює посухостійкість рослин. Альбіт - унікальний препарат, що підвищує жаростійкість та
водоутримуючу здатність рослин і
дозволяє реалізувати генетичний
потенціал в умовах посухи.

• Посилює посухостійкість рослин
на 10-60%;

5

6

Забезпечує стабільний урожай. Висока відтворюваність дії
препарату (здатність забезпечувати
стабільний урожай за різних умов)
відкриває широкі перспективи для
його застосування.
Переваги Альбіту:

• Ефективність Альбіту підтверджена
у більш, ніж 800 польових дослідженнях на 60 сільськогосподарських культурах (зернові, соняшник,
горох, соя, цукровий буряк, картопля, ріпак, льон, кормові трави,
виноград, яблуня, овочеві та інші
культури);
• Підвищує урожайність в середньому
на 5-20%. Забезпечує приріст урожаю
зернових на рівні 2,9-10,7 ц/га, цукрового буряку - 48,1 ц/га, соняшнику - 3,4
ц/га, картоплі - 34,3 ц/га, сої - 3,2 ц/га.
Приріст врожаю в середньому в 2,25
рази вищий, ніж при застосуванні інших препаратів рістрегулюючої дії;
• Знімає гербіцидний стрес: додавання Альбіту до гербіцидів дозволяє
підвищити урожайність в середньому на 16,6% у порівнянні з викорис-

• Підвищує якість урожаю (вміст
клейковини у пшениці збільшується
на 0,5-5,1%);
• Захищає рослини від широкого
спектру хвороб. Знижує вартість
фунгіцидних обробок та внесення
добрив на 20-45%;
• Стабільність дії Альбіту у середньому в 1,96 разів вища, ніж у інших
біопрепаратів, та на 26% вища, ніж у
хімічних фунгіцидів. Дозволяє отримувати високий ефект з року в рік за
різних ґрунтово-кліматичних умов;
• Кожен літр Альбіту забезпечує
отримання додаткового урожаю у
середньому на 56 центнерів озимої
пшениці, 43 центнери ярового ячменю, 76 центнерів картоплі, 42 центнери насіння соняшнику тощо.
Склад препарату:
Полі–β–гідроксимасляна кислота з ґрунтових бактерій (Bacillus
megaterium,
Pseudomonas
aurefacenis), терпенові кислоти
хвойного екстракту, збалансований набір макро- і мікроелементів.
Термін придатності – 3 роки.
t° зберігання – від 20°С до 25°С.
Фасування – 1 л, 100 мл, 5 мл.

альбіТ

МеханіЗМ дії альбіТу

д

іюча речовина альбіту – біополімер полі-β-гідроксимасляна кислота (полі-β-гідроксибутират, ПгБ).
це природна запасна речовина корисних ґрунтових бактерій
(подібно крохмалю у рослин, жиру
та глікогену у тварин).
у клітинах бактерії-продуценту
Bacillus megaterium вміст ПГб досягає 77% від сухої біомаси. друга
бактерія, Pseudomanas aurefacenis,
посилює синтез ПГб у фізіологічно
активну для рослин форму (олігомери, бета-амінобутират). до складу входить спеціально підібраний набір мінеральних речовин
(магній сірчанокислий, калій фосфорнокислий, калій азотнокислий,
карбамід). При використанні препарату цей комплекс мінеральних
солей здійснює позитивний вплив
на рослини у якості стартової дози
добрив.
Продукти трансформації поліβ-гідроксимасляної кислоти мають
яскраво виражену фітогормональну (ауксиновую) дію.
ауксинова активність альбіту
в робочих концентраціях препарату еквівалентна 10-3 м розчину індоліл-оцтової кислоти. Це
призводить до стимуляції росту
рослин, розтягнення клітин, за-

кладання нових бруньок та пагонів.
ПГб та її похідні взаємодіють з рецепторами надФн-оксидазної системи рослин, що розміщені на поверхні клітин. Посилення активності
надФн-оксидази рослин призводить
до утворення супероксид-аніону
та інших активних форм кисню
(аФК) у підвищених, але не критичних для рослин концентраціях.
цей процес запускає експресію
цілого комплексу рослинних антиоксидантних ферментів (супероксид-дисмутази,
пероксидази,
дегідроксиаскорбат-редуктази,
глутатіон-редуктази), здатних до
детоксикації активних форм кисню.
Підвищений рівень антиоксидантних ферментів у клітинах
рослин призводить до збільшення вмісту аскорбінової кислоти
та хлорофілу (приріст до 100% у
порівнянні з контролем).
Оскільки практично будь-який
стрес в рослині веде до накопичення аФК та пошкодження хлорофілу, рослини, попередньо
оброблені альбітом, мають підвищену стресостійкість. Посилюється стійкість у польових умовах до
посухи, підвищеної температури, заморозків, пестицидного

АЛЬБІТ, ТПС
Імунізація від хвороб
завдяки активізації НАДФН-оксидази та комплексу захисних
механізмів у рослині

Підвищеня стійкості
рослин до стресів
завдяки підвищенню рівня антиоксидантних ферментів, здатних до
знешкодження активних форм кисню

Корисний вплив на
ґрунтову мікрофлору

завдяки потраплянню діючої речовини Альбіту в
прикореневу частину ґрунту при обробці насіння:
збільшується кількість мікроорганізмів-азотфіксаторів та фосфатмобілізаторів, триходерми

екологiчно
економічно
ефективно

Стимуляція росту та
коренеутворення

завдяки закладанню нових бруньок,
пагонів та ауксиновій активності Альбіту

альбіТ
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стресу, хімічного забруднення
ґрунтів.
Активація НАДФН-оксидази під
дією Альбіту призводить до синтезу супероксид-аніону та пероксиду (що мають яскраво виражену
біоцидну дію щодо проникаючих у
рослини патогенів), а також викликають синтез саліцилової кислоти – надзвичайно активного сигнального з’єднання, що імунізує
рослини проти хвороб, тканини
рослин набувають неспецифічну
стійкість до широкого спектру патогенів (системна набута стійкість).
Завдяки цьому ефект від застосування Альбіту нагадує дію системних фунгіцидів, лише з тою
відмінністю, що вони, розповсюджуючись по рослині, чинять пряму
біоцидну дію на фітопатогени, а
Альбіт викликає поширення природного сигнального метаболіту
– саліцилової кислоти, в результаті
чого навіть органи рослин, що не
оброблені Альбітом, імунізуються
проти хвороб. Крім імунізуючої
дії, саліцилова кислота викликає
прискорене раннє закладання пагонів.
Ще одним механізмом дії Альбіту є опосередкований вплив
на рослини через мікробоценоз.
При обробці насіння полі-β-гідроксимасляна кислота діє не тільки на
рецептори рослин, але й потра-

пляє у значній кількості у ризосферу (прикореневу частину ґрунту),
що призводить до змін асоційованого з рослинами ризосферного
мікробіоценозу. Відмічено зниження великої кількості патогенних мікроміцетів роду Fusarium та
збільшення кількості Сladosporium,
Trichoderma і Gliocladium (до 600%
до контролю), що є аналогом екзогенного внесення біофунгцидів.
Альбіт не містить у своєму складі
живих мікроорганізмів, але за рахунок регулярної дії на природну
мікрофлору під дією препарату росте кількість бактерій роду
Azotobacter та інших азотфіксаторів, посилюється активність
азотфіксації, солюбілізації фосфатів, постачання до рослин
елементів живлення. Надходження азоту з ґрунту та добрив у
рослини збільшується на 24-25%,
фосфору – на 26-40%, калію – на
9-20%. Додаткове надходження у
рослини елементів живлення компенсує енергетичні витрати рослинного організму на імунізацію,
прискорений ріст та розвиток,
підвищення стресостійкості.
Таким чином, Альбіт діє як комплексний збалансований захисно-стимулюючий препарат, що
охоплює практично усі сфери життєдіяльності рослинного організму.

АЛЬБІТ, ТПС
Унікальний поліфункціональний
препарат: антидот, антистресант,
біофунгіцид імунізуючої дії і стимулятор росту рослин

У ЧОМУ ВАША ВИГОДА?
Підвищує врожайність культур до 23% *;
За рахунок стимулюючої дії на ріст
і розвиток рослин підвищує коефіцієнти використання ними елементів мінерального живлення з ґрунту і добрив
до 47% *, дозволяє знизити витрати на
мінеральне живлення, не знижуючи
врожайності, до 30% *;
Підвищує посухостійкість сільськогосподарських культур до 60% * і забезпечує
високу врожайність в умовах посухи за
рахунок індукції біохімічних механізмів
посухостійкості (підвищення жаростійкості і вологоутримуючої здатності, зниження інтенсивності транспірації) і стимуляції розвитку кореневої системи;
Завдяки активації захисних механізмів
у рослинах дозволяє знизити витрати на
фунгіцидні обробки до 45% * і зменшити
кількість застосовуваних фунгіцидів.
дозволяє отримувати високий ефект з
року в рік за різних погодних і ґрунтовоагрохімічних умов*.
*за даними виробника і результатами виробничого
застосування в українських рослинницьких господарствах і агрохолдингах.

екологiчно
економічно
ефективно

ЧОМУ ВАРТО ВИБРАТИ АЛЬБІТ, ТПС?
Завдяки підвищенню природної стійкості (імунітету) рослин альбіт стримує
розвиток широкого кола основних хвороб сільськогосподарських культур (кореневих гнилей, бурої іржі, борошнистої
роси, септоріозу, плямистостей листя,
фітофторозу і альтернаріозу картоплі,
оїдіуму винограду, бактеріозів та інших),
не поступаючись за своєю ефективністю
(40-90%) дорогим хімічним пестицидам;
стимулює схожість насіння, посилює
вегетативний ріст і цвітіння рослин, забезпечує збільшення кількості зав’язей,
пришвидшення дозрівання плодів (на
4-5 днів), збільшує ранню та загальну
врожайність;
суттєво покращує якість врожаю
(підвищує вміст клейковини та білку в зерні, вміст цукрів та вітамінів у
овочах, фруктах, ягодах, покращує товарний вигляд і смак плодоовочевої
продукції, запобігає втратам смакових і товарних якостей продукції при
зберіганні *);
При застосуванні у бакових сумішах з
фунгіцидами альбіт дозволяє на 100% реалізувати їх захисні властивості, задекларовані виробником, та зменшити норми
внесення на 10-30%;
Завдяки антидотним властивостям
альбіт дозволяє зняти хімічний стрес
та підвищити врожайність рослин при
сумісному застосуванні з хімічними пестицидами: у сумішах з гербіцидами – у
середньому на 16,6%, з інсектицидами
– на 16,1%, з фунгіцидами – на 12,0%* у
порівнянні з використанням «чистих» пестицидів*;

Максимальний ефект досягається при спільному
застосуванні Альбіту і Лігногумату!

альбіТ

еФеКТивнісТь альбіТу

сеРедній ПРиРісТ уРОжаЮ, % дО КОнТРОлЮ

0
Баклажани
Боби кормові
Вика яра
Виноград
Вишня
Горох
Суниці
Кабачки
Капуста білоголова
Капуста пекінська
Картопля
Конюшина
Козлятник (зелена маса)
Аґрус
Кукурудза
Льон (насіння)
Льон (солома)
Цибуля (перо)
Цибуля (ріпка)
Люпин
Люцерна (зелена маса)
Морква
Овес
Огірки
Перець солодкий
Соняшник
Просо
Пшениця озима
Пшениця яра
Ріпак
Рис
Жито озиме
Салат
Буряки цукрові
Буряки столові
Порічки чорні
Сорго
Соя
Томати
Квасоля
Сочевиця
Яблуня
Ячмінь озимий
Ячмінь ярий
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23,2
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34,6
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24,9

21,6
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Результати виробничого застосування
препаратів Альбіт і Лігногумат
Соняшник, Словакія, 2013 р.
1 обробка у період вегетації альбітом (0,04 л/га)
спільно з ЗЗР
Контроль

25,8 ц/га
18,4 ц/га

Урожайність

кукурудза на силос, Німеччина, 2013 р.
1 обробка у період вегетації альбітом (0,06 л/га) спільно з гербіцидами
Контроль

64,7 т/га
58,5 т/га

Урожайність

кукурудза, чернігівська обл., 2012 р.
1 обробка у період вегетації альбітом (0,05 л/га)
спільно з гербіцидами
Контроль

85,1 ц/га
74 ц/га

Урожайність

ріпак, республіка Білорусь, 2014 р.
2 весняні обробки у період вегетації альбітом
(0,06 л/га) спільно з ЗЗР
Контроль

60,6 ц/га
51,2 ц/га

Урожайність

Пшениця озима, львівська обл., 2011 р.
2 обробки у період вегетації лігногуматом марки бМ
(0,3 л/га) + альбіт (0,04 л/га) спільно з ЗЗР
Контроль
Урожайність

55 ц/га
45 ц/га

ліГнОГуМаТ

ліГнОГуМаТ
Лігногумат – високоефективний
гуміново-фульвовий препарат, що
містить до 90% гумінових кислот,
з яких фульвових кислот – 25-40%.
Лігногумат – це стимулятор росту
рослин, антистресант, прилипач
та мікродобриво, збагачений біологічно активними речовинами
– амінокислотами, ферментами,
вітамінами, фітогормонами. Бере
учать у структуроутворенні ґрунту.

ФунКції
ліГнОГуМаТу:

1

аКуМуляТивна

сприяє накопиченню довгострокових запасів усіх елементів
живлення, вуглеводів та кислот;

2

ТРансПОРТна

Препарат сприяє утворенню
органо-мінеральних сполук з металами та мікроелементами, що активно надходять в рослини;

3

ПОживна
Регулює мінеральне живлення
в рослині;

4

анТиОКсиданТна
Регулює катіонний обмін, буферність та окисно-відновні процеси у рослині та ґрунті;
ПРОТеКТОРна
шляхом адсорбції токсичних
речовин та радіонуклідів лігногумат попереджає їх надходження в
рослини.

5

Ми даруємо вам усПіх!

ліГнОГуМаТ:
• Покращує схожість насіння;
• сприяє розвитку потужної кореневої системи;
• дозволяє підвищити якість насіннєвого матеріалу;
• Забезпечує підвищення стійкості
рослин до несприятливих факторів
навколишнього середовища – критичних температур, нестачі вологи та
світла;
• Підвищує ефективність засвоєння
рослинами мінеральних речовин та
мікроелементів, що дозволяє значно
знизити норми внесення добрив та
пестицидів;
• стимулює розвиток усіх ґрунтових
мікроорганізмів, що сприяє інтенсивному відновленню/утворенню гумусу;
• Забезпечує приріст урожайності
на 25-40%, скорочення термінів дозрівання овочів на 10-12 днів;
• Покращує якість вирощуваної продукції;
• сприяє перенесенню поживних речовин крізь біологічні мембрани;
• сприяє процесам синтезу білку, за
яких мінеральний азот зв’язується в
амінокислотах, чим забезпечується

отримання екологічно чистої продукції;
• Збільшує розчинність солей;
• Зменшує випаровування вологи;
• Підвищує ефективність обробок посівного матеріалу разом з протруйниками (підвищує схожість, імунітет,
пригнічує патогени).
для професійного застосування пропонуються наступні марки:
марка а – порошкоподібний продукт;
марка ам – порошкоподібний продукт з мікроелементами;
марка Б – 20% водний розчин;
марка Бм – 20% водний розчин з мікроелементами.
термін зберігання – 5 років при t° не
нижче 20°с для сухого продукту, не
нижче 1°с – для рідкого.
термін придатності – необмежений.
фасування – 10 мл, 500 мл, 1 кг, 20 кг,
5 л, 10 л.

ліГнОГуМаТ

МеханіЗМ дії
ліГнОГуМаТу

М

еханізм дії лігногумату
полягає у стимулюванні біохімічних процесів в
рослинах, в активізації фотосинтезу та вуглеводного обміну при інтенсивному нарощуванні зеленої
маси, підвищенні коефіцієнту використання внесених добрив та елементів живлення з ґрунту.
висока економічна ефективність лігногумату забезпечується
низькою вартістю та невеликими
дозами препарату на гектар.
ПРеПаРаТ виКОРисТОвуЄТься
на усіх сільсьКОГОсПОдаРсьКих КульТуРах
лігногумат активізує клітинний
метаболізм та регенеративні процеси. Механізм його дії полягає у підвищенні активності деяких ферментів,
в результаті чого пришвидшуються
окисно-відновні процеси, покращується газообмін, нормалізується
дихання тканин. Завдяки застосуванню лігногумату пригнічується
інтенсивність вільно-радикального
окислення у тканинах, збільшується
вміст хлорофілу та продуктивність

фотосинтезу, що створює передумови для отримання вищих врожаїв та
екологічно чистої продукції. використання лігногумату у складі позакореневих підживлень забезпечує
інтенсивний розвиток та ефективне
повітряне дихання рослин.
ліГнОГуМаТ МОжна ПОЄднуваТи
З МінеРальниМи дОбРиваМи
додавання лігногумату помітно
покращує основні функціональні
властивості добрив у порівнянні із
стандартними мінеральними аналогами.
Такий агроприйом дозволяє як
знизити витрати на внесення добрив, так і підвищити ефективність
використання рослинами основних
елементів мінерального живлення. це відбувається завдяки інтенсифікації природних механізмів
винесення поживних речовин рослинами, підвищенню мікробіологічної активності ґрунту та переведенню малодоступних форм азоту,
фосфору та калію у легкодоступні
для рослин форми. Згідно результатів наукових досліджень при

ЛІГНОГУМАТ

екологiчно
економічно
ефективно

Підвищує ефективність
застосування пестицидів та
агрохімікатів

завдяки властивостям прилипача (ПАР)

Забезпечує розвиток
потужної кореневої системи

завдяки збільшенню її площі живлення,
всмоктувальної здатності та надходження поживних речовин з ґрунту та
внесених добрив

Стимулює ріст та
розвиток рослин

завдяки активізації фотосинтезу та обмінних
процесів у клітинах, підвищенню рівня
хлорофілу

Підвищує стійкість рослин до несприятливих умов
навколишнього середовища
завдяки підвищенню рівня антиоксидантного захисту клітин

Дозволяє знизити норми внесення добрив на 20-30%
завдяки властивості Лігногумату створювати органомінеральні комплекси з
макро- та мікроелементами і підвищувати їх доступність для рослин

ліГнОГуМаТ

сумісному застосуванні лігногумату з мінеральними добривами
норми витрат останніх можуть бути
знижені на 10-30% (у залежності від
агрофону, культури та концентрації
робочого розчину лігногумату).
ліГнОГуМаТ усПішнО
ПОЄднуЄТься іЗ ЗасОбаМи
ЗахисТу РОслин
ефективність пестицидів зумовлена їхньою активністю проти хвороб, бур’янів та шкідників. у той же
час більшість пестицидів завдяки
своєму токсичному впливу здатні
помітно знизити урожай основної
культури, яку вони захищають. нівелювати даний ефект здатні препарати, що мають антистресові властивості, зокрема лігногумат. спільне
застосування лігногумату з фунгіцидами сприяє підвищенню ефективності і якості обробок, оскільки
окрім антистресових властивостей,
лігногумат має деякі фунгіцидні властивості та властивості прилипача.
найбільш ефективне застосування лігногумату при обробці насіння
разом з протруйниками на зернових
і зернобобових культурах. З практики застосування можна відзначити,
що лігногумат підвищує ефективність пригнічення фітопатогенів в

залежності від рівня ураженості посадкового матеріалу на 20-50%.
При позакореневих обробках
рослин лігногумат ефективно поєднується з фунгіцидами та разом з
підвищенням ефективності дії пестицидів стимулює імунну систему рослин. це підвищує природний опір
рослин до хвороб.
Застосування лігногумату разом із засобами захисту рослин
дозволяє зняти стрес у рослин, що
обробляються пестицидами, що
особливо помітно при використанні
«жорстких» пестицидів або бакових
сумішей деяких препаратів. найбільш дієво ці властивості проявляються на таких культурах, як цукровий буряк, льон, зернові культури.
Зниження стресів при пестицидних обробках дозволяє підвищити
урожайність культур та покращити
якість продукції.
ліГнОГуМаТ шиРОКО
ЗасТОсОвуЄТься у КОМбінації З
біОПРеПаРаТаМи
Завдяки своїй біологічній активності лігногумат сприяє росту та
розвитку ряду груп мікроорганізмів
(Pseudomonas, Bacillus, Azomonas,
Agrobacterium,
Flavobacterium,
Arthrobacter), особливо ефективно

Ми даруємо вам УСПІХ!

поєднується із азотфіксуючими бактеріями (симбіонтами та вільноіснуючими). У незначних концентраціях
Лігногумат стимулює ріст і розвиток
бактерій, покращує характеристики
зберігання та транспортування мікробіологічних препаратів. За високих концентрацій Лігногумат може
виступати інгібітором для ряду бактерій або консервантом.
Найбільш ефективним є
комплексне застосування Лігногумату у складі бакової суміші
Застосування комплексної бакової суміші сприяє покращенню технологічних якостей продукції. При її
комплексній дії на культуру та пригніченні бур’янів у агрофітоценозі,

підвищується урожайність.
Підвищена ефективність препарату у протидії стресу культурних
рослин виявляється завдяки збалансованому вмісту у його складі солей
гумінових кислот та збільшеній концентрації солей фульвових кислот.
Лігногумат має мембранотропну
дію, що спрощує потрапляння пестицидів крізь клітинну оболонку, проявляє слабко виражену ферментативну активність, може включатися
в біосинтез рослин як безпосереднє
джерело енергії у роботі силових
станцій клітини (мітохондрій), а також використовуватися клітиною у
якості будівельних блоків при синтезі клітинних комплексів.

ЛІГНОГУМАТ
Безбаластний гуміновий стимулятор росту рослин з антистресовими
властивостями і найвищим вмістом
фульвових кислот

У ЧОМУ ВАША ВИГОДА?
Підвищує врожайність культур - до 40% *;
Збільшує доступність поживних речовин
з ґрунту і добрив за рахунок розвитку потужної кореневої системи у рослин і збільшення її всмоктувальної здатності, дозволяє
скоротити норми внесення мінеральних
добрив - до 30% *;
дозволяє запобігти втратам врожаю при
спільному застосуванні з пестицидами за
рахунок зменшення хімічного стресу у рослин та підвищення біологічної ефективності
таких обробок *;
При використанні для обробки насіння
підвищує рівень біологічної ефективності
хімічних протруйників - до 50% *;
Збільшує масу тисячі насінин - до 50% *;
Підвищує вміст білку і клейковини в зерні - до 6% *;
у винограді, овочах і фруктах збільшує
кількість цукрів - до 55% і вітаміну с - до 10% *;
Підвищує олійність насіння у ріпаку, соняшнику, льону *;
сприяє процесам синтезу білку, в результаті чого мінеральний азот зв’язується в амінокислотах і знижується вміст нітратів у кінцевій
продукції (до 37%) *;
активізує діяльність ґрунтової мікрофлори, сприяє відновленню структури і родючості ґрунту.
*Згідно з результатами виробничого застосування в українських рослинницьких господарствах і агрохолдингах.

ЧОМУ ВАРТО ВИБРАТИ ЛІГНОГУМАТ?
унікальна сировина для виробництва
препарату - лігносульфанат, отримана
з деревини, забезпечує стабільність
роботи лігногумату. інші гумінові препарати виробляються на основі торфу
або бурого вугілля і характеризуються
непостійністю складу;
Препарат без залишку розчиняється у воді при приготуванні робочого
розчину, що дозволяє використовувати його в обприскувачах різного типу і
системах крапельного поливу;
високий вміст гумінових речовин
- до 90% - дозволяє істотно підвищити
врожайність культур;
висока концентрація фульвових
кислот - до 40% - забезпечує яскраво виражений стимулюючий ефект не тільки
на ріст і розвиток рослини, а й на ґрунтову мікрофлору;
наявність у складі препарату високого вмісту біологічно активної сірки
(більше 3%) і набору необхідних мезо- і
мікроелементів в доступній для рослин
формі забезпечує підвищення якісних
та кількісних показників урожайності
культур;
Оптимальне поєднання ціни та якості.

Максимальний ефект досягається
при спільному застосуванні
Альбіту і Лігногумату!

екологiчно
економічно
ефективно

механізм дії Лігногумату

детальна схема

Полегшує
потрапляння
поживних
речовин у клiтину,
нормалiзує
дихання рослини
за рахунок збільшення
проникності клітинних мембран

Забезпечує
зростання
енергетики клітини
і прискорення
обмінних процесів у ній

Прискорює
ріст рослин,
розтягнення клітин,
закладання нових
бруньок і пагонів
завдяки посиленню роботи
мітохондрій і утворенню
комплексних органо-мінеральних
сполук з металами і
мікроелементами

Підвищує стійкість до
несприятливих факторів
зовнішнього середовища,
стійкість до захворювань
за рахунок підвищення вмісту
антиоксидантних
ферментів у клітині і
зв’язування АФК

Зменшує
кількість
нітратів

Підвищує якість
продукції і кількість
поживних речовин у ній.
Прискорює дозрівання
овочів та фруктів

за рахунок прискорення
синтезу хлорофілу,
цукрів, вітамінів,
амінокислот

завдяки посиленню
обміну речовин

Розвиток
потужної кореневої
системи та листя

завдяки підвищенню
ефективності засвоєння
мікро- і макроелементів

оскільки Лігногумат містить
хіноїдні групи, які підвищують
енергетику клітини і
прискорюють обмінні
процеси

Оптимізує
споживання
рослинами макро- і
мікроелементів
Забезпечує
захист від
техногених
забруднень
екологiчно
економічно
ефективно

Зв’язування
важких металів

Утворення хелатів,
збільшення
обмінної
ємності

Забезпечує
структурування

Забезпечує
утримання
вологи

Утворення структурних
зв’язків у грунті

Покращує
засвоєння
фосфору
рослинами
Зв’язування
іонів Fe i AI

Гелеутворення

Захищає
від залишків
отрутохімікатів
у ґрунті
Зв’язування
пестицидів

ПРіОРиТеТнісТь внесення
ПРеПаРаТів альбіТ і ліГнОГуМаТ
ЗГіднО ФаЗ РОЗвиТКу РОслин

ПРіОРиТеТнісТь внесення ПРеПаРаТів

ЗеРнОві
алЬБіт

40-50 мл/т

1-2 рази 40 мл/га

100 г/т аМ або
500 мл/т бМ

лігНогУмат

2-3 рази по 60 г/га марки а/аМ
або 300 мл/га марки бМ

обробка насіння

обов’язкова

сходи

важлива

кущення

вихід в
трубку

колосіння

цвітіння

бажана

Обробка насіння – важливий агрозахід, який забезпечує прискорений
розвиток кореневої системи і визначає урожайність. найбільш ефективною
є обробка альбітом у фазу кущення у баковій суміші разом з гербіцидами.
додавання до бакової суміші лігногумату і альбіту при застосуванні
карбаміду або Касу по листу посилює ефект від обробки до 50%.
Приріст урожаю складає 2-20 ц/га (у залежності від схеми застосування
препаратів та агрофону).

буРяКи цуКРОві
алЬБіт

50-100 мл/т

лігНогУмат

100 г/т аМ або
500 мл/т бМ
обробка
насіння

обов’язкова

2-8 разів по 30
мл/га
2-6 разів по 60-200 г/га а/аМ
або 300-1000 мл/га бМ
сходи

важлива

2-4
листки

6-8
листків

бажана

найважливіші обробки лігногуматом - у першій половині вегетації, до 50%
змикання рядків з інтервалом 7-10 днів, альбітом - останні 2 гербіцидні
обробки і остання фунгіцидна або фунгіцидно-інсектицидна обробки.
доцільно додавати 50 г/га лігногумату у бакову суміш при застосуванні
ЗЗР для зниження пестицидного навантаження на рослини.
Приріст урожаю складає 20-120 ц/га,
підвищення цукристості - 1-3,5%.

50%
після
змикання змикання
рядків
рядків

за 20
днів до
початку
збирання

Ми даруємо вам УСПІХ!

ріпак
АЛЬБІТ
ЛІГНОГУМАТ

50 мл/т

1-2 рази 60 мл/га

100 г/т АМ або
500 мл/т БМ
обробка
насіння

обов’язкова

2-4 рази по 60-150 г/га АМ
або 300-750 мл/га БМ
сходи

3-4 розетка стеблування бутонізація
листки

важлива

цвітіння

молочна
стиглість

бажана

Лігногумат ефективно діє у першій половині вегетації, особливо у
фазу розетки та стеблування. Альбіт збільшує свою ефективність при
підвищенні температур, особливо дієвий у фазі цвітіння при сумісному
використанні з інсектицидами та в більш ранні фази (у квітні) при
застосуванні з гербіцидами.
Середній приріст урожайності - 4,1 ц/га.

кукурудза
АЛЬБІТ
ЛІГНОГУМАТ

1-2 рази
40 мл/га

100 мл/т
100 г/т АМ
або 500 мл/т БМ
обробка
насіння

обов’язкова

1-2 рази 40 мл/га

1-2 рази
40 мл/га

1-3 рази по 150-200 г/га марок А/АМ
або 750-1000 мл марок БМ
сходи

важлива

3-7
листків

8-16
листків

бажана

Найважливіші - обробка насіння та обробки Лігногуматом та Альбітом
у фазу 3-7 листків разом з гербіцидом та добривами.
Доцільно додавати 50 г/га Лігногумату при кожному обприскуванні
ЗЗР для зниження хімічного навантаження на рослину.
Середній приріст урожаю 7-10 ц/га.

викидання
волоті

цвітіння

молочна
стиглість

ПРіОРиТеТнісТь внесення ПРеПаРаТів

сОняшниК
алЬБіт
лігНогУмат

200-500 мл/т

1-2 рази по 40 мл/га

150 г/т а/аМ або
750 мл/т бМ
обробка
насіння

обов’язкова

2-3 рази по 150 г марок а/аМ або
750 мл/га марки бМ
сходи

важлива

1 пара
листків

2-3 пари
листків

4-7 пар
листків

розкриття цвітіння
кошиків

бажана

Особливо важливою є обробка насіння та підживлення лігногуматом у
фазу 2-3 пар листків та 5-7 пар листків разом з гербіцидами. альбіт дієвий
у фазу 4-7 листків разом з гербіцидами та фунгіцидами, у фазу початку
розкриття кошиків – з елементами живлення.
Середній приріст урожайності - 4,0 ц/га.

ЗеРнОбОбОві
алЬБіт
лігНогУмат

50 мл/т

1-3 рази по 40 мл/га

150 г/т а/аМ або
750 мл/т бМ
обробка
насіння

обов’язкова

2-3 рази по 60 г/га марок а/аМ або
300 мл/га марки бМ
сходи

важлива

1-3 листки

галуження

бажана

лігногумат дієвий у першу половину вегетації у фазах 1-3
листки, галуження, у подальшому ефективність поступово
знижується. альбіт найбільш ефективно діє у баковій суміші з
післясходовими гербіцидами у фазу 2 трійчастих листків.
доцільно вносити 50 г/га лігногумату при кожному
обприскуванні ЗЗР для зниження хімічного навантаження
на рослини.
Середній приріст урожайності - 3,5 ц/га.

бутонізація

цвітіння

молочна
стиглість

Ми даруємо вам усПіх!

ГРеЧКа
алЬБіт
лігНогУмат

50 мл/т

1-2 рази 40 мл/га

100 г/т а/аМ або
500 мл/т бМ

1-3 рази 60 г/га марки а/аМ або 300 мл/га
марки бМ

обробка насіння сходи

обов’язкова

важлива

3-5 листків

бутонізація початок цвітіння

цвітіння

бажана

найважливішою є обробка альбітом та лігногуматом насіння, потім
обробки у ранні фази розвитку - до цвітіння.
Середній приріст урожайності - 4,1 ц/га.

Рис
алЬБіт
лігНогУмат

40-50 мл/т

1-2 рази 40 мл/га

100-200 г/т аМ або
500-1000 мл/т бМ
обробка насіння

обов’язкова

60-200 г/га марки а/аМ
та 300-1000 мл/га марки бМ
сходи

важлива

кущення

вихід у
трубку

бажана

Обробка насіння – важливий агрозахід, що визначає урожайність,
забезпечує прискорений розвиток кореневої системи.
найбільш ефективна обробка альбітом у фазу кущення у баковій
суміші спільно з гербіцидом.
якщо проводяться обробки карбамідом або Касом по листу – для
більшого ефекту додайте у бакову суміш лігногумат та альбіт
(посилюється ефект від обробки до 50%).
Приріст урожайності у залежності від схеми застосування та
агрофону - 5 - 15 ц/га.

колосіння

цвітіння

ПРіОРиТеТнісТь внесення ПРеПаРаТів

ОГіРКи і КабаЧКи
алЬБіт

2 мл/1 л води

лігНогУмат

5 г/10 л води
обробка
насіння

обов’язкова

1-3 рази 30 мл/га
позакореневі обр-ки: 2-5 разів по 150-200 г/га марок а/аМ або 750-1000
мл/га марки бМ , крапельний полив: 2 кг/га аМ або 10 л/га бМ
сходи

1-2
листки

важлива

2-8
листків

бутонізація

цвітіння

формування
плодів

бажана

лігногумат особливо ефективний при поливі розсади (та на ранніх
стадіях при прямому посіві), при висаджуванні рослин на постійне
місце – полив у лунки (0,02% розчин) та після висаджування
рослин на постійне місце (корневі підживлення) до початку
утворення плодів. При крапельному поливі лігногумат вносять
на ранніх стадіях до початку утворення плодів (0,02% розчин)
з інтервалом 7-12 днів. альбіт вносять разом із ЗЗР, починаючи від
висаджування у відкритий ґрунт 2-3 рази з інтервалом 15-20 днів. При
численних позакореневих обробках ЗЗР рекомендується щоразу додавати
лігногумат 50 г/га у кожну обробку для зниження хімічного навантаження на рослини.

ТОМаТи
алЬБіт

2 мл/1 л води

лігНогУмат

5 г/10 л води
обробка
насіння

обов’язкова

2-3 рази по 30 мл/га
позакореневі обробки: 2-5 разів по 150-200 г/га марок а/аМ або
750-1000 мл/га марки бМ, крапельний полив: 2 кг/га аМ або 10 л/га бМ
сходи

важлива

1-2
листки

2-5
листків

бутонізація

бажана

лігногумат особливо ефективний при поливі розсади (та на ранніх стадіях
при прямому посіві), при висаджуванні рослин на постійне місце – полив у
лунки (0,02% розчин) та після висаджування рослин на постійне місце (корневі
підживлення) до початку утворення плодів. При крапельному поливі лігногумат
вносять на ранніх стадіях до початку утворення плодів (0,02% розчин) з
інтервалом 7-12 днів. альбіт вносять разом із ЗЗР, починаючи від висаджування у
відкритий грунт 2-3 рази з інтервалом 15-20 днів. При численних позакореневих
обробках ЗЗР рекомендується щоразу додавати лігногумат 50 г/га у кожну
обробку для зниження хімічного навантаження на рослини.

цвітіння

формування
плодів

Ми даруємо вам усПіх!

сОлОдКий ПеРець і баКлажани
алЬБіт

2 мл/1 л води

лігНогУмат

5 г/10 л води
обробка
насіння

обов’язкова

2-3 рази по 30 мл/га
позакореневі обр-ки: 2-5 разів по 150-200 г/га марок а/аМ або 750-1000
мл/га марки бМ, крапельний полив: 2 кг/га аМ або 10 л/га бМ
сходи

1-2
листки

2-5
листків

бутонізація

цвітіння

формування
плодів

бажана

важлива

лігногумат особливо ефективний при поливі розсади (та на ранніх стадіях при
прямому посіві), при висаджуванні рослин на постійне місце – полив у
лунки (0,02% розчин) та після висаджування рослин на постійне місце
(корневі підживлення) до початку утворення плодів. При крапельному
поливі лігногумат вносять на ранніх стадіях до початку утворення
плодів (0,02% розчин) з інтервалом 7-12 днів. альбіт вносять разом
із ЗЗР, починаючи від висаджування у відкритий грунт 2-3 рази з
інтервалом 15-20 днів. При численних позакореневих обробках ЗЗР
рекомендується щоразу додавати лігногумат 50 г/га у кожну обробку для
зниження хімічного навантаження на рослини.

КаПусТа
алЬБіт

2 мл/1 л води

лігНогУмат

5 г/10 л води
обробка
насіння

обов’язкова

2-3 рази по 50 мл/га
позакореневі обр-ки: 2-5 разів по 150-200 г/га марок а/аМ або 750-1000
мл/га марки бМ, крапельний полив: 2 кг/га аМ або 10 л/га бМ
сходи

важлива

1-2
листки

2-4
листки

початок зав’язування
головки

бажана

лігногумат особливо ефективний при поливі розсади (та на ранніх стадіях
при прямому посіві), при висаджуванні рослин на постійне місце – полив
у лунки (0,02% розчин) та після висаджування рослин на постійне місце
(корневі підживлення) до початку утворення плодів. При крапельному
поливі лігногумат вносять на ранніх стадіях до початку утворення
плодів (0,02% розчин) з інтервалом 7-12 днів. альбіт вносять разом із ЗЗР,
починаючи від висаджування у відкритий грунт 2-3 рази з інтервалом 15-20
днів. При численних позакореневих обробках ЗЗР рекомендується щоразу
додавати лігногумат 50 г/га у кожну обробку для зниження хімічного
навантаження на рослини.

формування
головки

ПРіОРиТеТнісТь внесення ПРеПаРаТів

цибуля-РіПКа і ЧасниК
алЬБіт

40 мл/га разом з
гербіцидами

2 мл/1 л води
5 г/10 л
марка аМ

лігНогУмат

50-60 г/га а/аМ або 250-300 мл бМ,
2-3 внесення за період

обробка
насіння

обов’язкова

40 мл/га
2-3 внесення за період

сходи

1-4
листки

важлива

6-8
листків

формування
цибулини

бажана

лігногумат особливо ефективний у фазу 1-6 листків (крапельне
зрошення та позакореневі підживлення) та у період активного
нарощування вегетативної маси. альбіт і лігногумат доцільно вносити
під час кожної обробки ЗЗР, особливо гербіцидами.

КаРТОПля
алЬБіт
лігНогУмат

3-4 рази
30-50 мл/га

100 мл/т
150-500 г/т марок а/аМ
2-4 рази 150-225 г/га
або 0,75-2,25 л/га марки
марок а/аМ або
бМ, витрати води 30-100 л 0,75-1,25 л/га марки бМ
обробка
бульб

обов’язкова

важлива

сходи

стеблування

бажана

лігногумат найбільш дієвий на початку вегетації (за
висоти рослин 8-10 см) і під час другої обробки у фазу
стеблування (з фунгіцидами та інсектицидами), пізніші
обробки також результативні. При чисельних обробках ЗЗР
рекомендується щоразу додавати 50 г/га лігногумату та
30-50 мл/га альбіту для зниження хімічного навантаження
на рослини.

бутонізація

цвітіння

дозрівання
цибулини

Ми даруємо вам УСПІХ!

виноград
АЛЬБІТ

4-5 разів 250 мл/га
крапельний полив: 4-6 разів 0,02% розчином;
позакорневе підживлення: 2-6 разів 0,05-0,1% розчином

ЛІГНОГУМАТ

2-5
розпукування
бруньок
листків

обов’язкова

5-8
листків

рихлення суцвіть,
випрямлення тичинок

важлива

ріст
ягід

зміна забарвлення ягід

дозрівання

бажана

Лігногумат ефективний на початку вегетації винограду, починаючи з
розпукування бруньок та до початку цвітіння, далі ефективність дещо
знижується. Альбіт починають вносити з фази 5 листків. Ефективність
обробок не знижується до початку зміни забарвлення ягід. При
чисельних позакореневих обробках ЗЗР рекомендується щоразу
додавати Лігногумат (50 г/га) для зниження хімічного навантаження
на рослини.
Ефективними є обробки живців винограду при живцюванні та
висадці на постійне місце.

Суниця садова
АЛЬБІТ
ЛІГНОГУМАТ

2-3 разів 40 мл/га
позакореневі підживлення: 2-3 рази по 60-100 г/га марок А/АМ або 300-500 мл/га БМ;
крапельний полив: 2-3 рази 0,02% розчином
весняне
відростання листків

обов’язкова

важлива

початок
бутонізації

бажана

Дуже ефективно вносити 0,02% розчин Лігногумату в лунки
при висаджуванні рослин. Позакореневі обробки починають з
відростання листків і продовжують з інтервалом 7-10 днів до цвітіння.
При загрозі паморозків варто внести підвищену дозу Лігногумату 100 г/га методом дощування.

початок
цвітіння

після
збирання ягід

ПРіОРиТеТнісТь внесення ПРеПаРаТів

ЗеРняТКОві ПлОдОві КульТуРи
алЬБіт
лігНогУмат

4-5 разів по 100 мл/га
крапельний полив: 4-6 разів 0,02% розчином;
позакореневе підживлення: 2-6 разів 0,05-0,1% розчином
«зелений
конус»

обов’язкова

відокремлення
бутону

важлива

рожевий
бутон

«ліщина»

«грецький
горіх»

ріст плодів

бажана

лігногумат ефективно вносити, починаючи з фази «зеленого
конуса». найбільша ефективність від підживлення зберігається
до фази «грецького горіху». альбіт ефективний з фази
висування суцвіть до початку росту плодів. вносити препарати
варто з ЗЗР. При численних позакореневих обробках ЗЗР
рекомендується щоразу додавати лігногумат (50 г/га) для
зниження хімічного навантаження на рослини.

КісТОЧКОві ПлОдОві КульТуРи
алЬБіт
лігНогУмат

100 мл/га 2 раза
крапельный полив: 2-4 рази 0,02% розчином;
позакореневе підживлення: 2-4 рази 0,05% розчином
кінець цвітіння

обов’язкова

утворення
черешкової ямки

важлива

ріст плодів

бажана

найбільш важливими є позакореневі обробки альбітом і лігногуматом на
початку вегетації, у фазу розпукування бруньок і початку цвітіння разом з
ЗЗР та добривами. далі ще дві обробки - через 10-15 днів кожна.
При численних позакореневих обробках ЗЗР рекомендується щоразу додавати
лігногумат (50 г/га) для зниження хімічного навантаження на рослини.

після збирання урожаю

Ми даруємо вам усПіх!

башТанні КульТуРи
алЬБіт

2 мл/1 л води

1-3 рази 30 мл/га

лігНогУмат

5 г/10 л води

позакореневі обр-ки: 150-200 г/га марок а/аМ або
750-1000 мл/га марки бМ, крапельний полив: 2 кг/га аМ або 10 л/га бМ

обробка
насіння

обов’язкова

сходи

1-2
листки

важлива

2-8
листків

бутонізація

цвітіння

формування
плодів

бажана

альбіт та лігногумат найбільш ефективні при застосуванні у ранні фази розвитку
рослин - від 2 листків до цвітіння. При числених позакореневих обробках ЗЗР
рекомендується щоразу додавати лігногумат (50 г/га) для зниження хімічного
навантаження на рослини.

КОРМОві ТРави
алЬБіт

50-70 мл/т

1-2 рази 40 мл/га

лігНогУмат

100 г/т а, аМ
0,5 л/т бМ

150 г/га а, аМ
0,75 л/га бМ

обробка
насіння

сходи-бутонізація

обов’язкова

2-3 рази 40-70 мл/га

після скошування

важлива

найважливішою є обробка насіння альбітом та лігногуматом. альбіт єфективно
діє у першій половині вегетації, до фази бутонізації. Рекомендується проводити
додаткову обробку альбітом по вегетації безпосередньо після скошування (для
прискореного відростання).

ПРіОРиТеТнісТь внесення ПРеПаРаТів

КвіТКОві КульТуРи
алЬБіт
лігНогУмат

1 мл/г води

1-2 рази 60-70 мл/га

0,5% розчин - 50 г (аМ) або 250
мл бМ на 10 л води) на 10-40
цибулин, замочування черешків
на 3-4 години у 0,02% розчині

0,02% розчином 4-6 разів у полив,
60-150 г/га аМ «по листу»

цибулини,
черешки

початок
вегетації

бутонізація

початок
цвітіння

обов’язкова
важлива
бажана

деКОРаТивні КуЩі
алЬБіт
лігНогУмат

1 мл/л води

2-3 рази 200 мл/га, починаючи з розпукування бруньок

замочування на 3-4 години
в 0,02%, при посадці 3 л
розчину на 1 кущ

0,02% розчином 4-6 разів в полив, 60-150 г/га аМ
«по листу»

черешки,
саджанці

обов’язкова
важлива
бажана

розпускання
бруньок

бутонізація

цвітіння

нарощування
вегетативної маси

ПРеПаРаТи РиЗОбаКТ, ФіТОлавін, біОлеП
МеханіЗМи дії
хаРаКТеРисТиКа
РеГлаМенТи ЗасТОсування

РиЗОбаКТ

РиЗОбаКТ

в управлінні рослинними рештками
РИЗОБАКТ СП «Гуміфікатор» – комп- лексний біотехнологічний препарат природного походження, що оптимізує біотрансформацію рослинних решток польових
культур у гумус шляхом активізації мікробних угрупувань ґрунту (целюлозо- і
лігнінрозкладаючих, азотфіксуючих бактерій тощо).
Препаративна форма:
водорозчинний концентрат.
Склад: поживне середовище для розвитку комплексу мікроорганізмів.
МеханіЗМ дії ПРеПаРаТу
Полягає у сприянні розвитку спеціалізованих видів мікроорганізмів, що
забезпечують спрямовану трансформацію решток культурних рослин у
гумусові речовини ґрунту, завдяки
чому покращуються умови живлення
культурних рослин та стан ґрунту.
ПеРеваГи ПРеПаРаТу:
сприяє підвищенню вмісту гумусу
та поліпшує структуру ґрунту;
Забезпечує відновлення мікробіоценозу ґрунту і підвищення його
мікробіологічної активності;
дозволяє активізувати природну
фіксацію атмосферного азоту, завдяки чому на розкладання рослинних решток не витрачається азот з ґрунту;

1
2
3

4

сприяє збільшенню вмісту рухомих
форм фосфору і обмінного калію у
ґрунті, розмноженню черв’яків і корисних мікроорганізмів;
Перешкоджає розвитку хвороб
рослин завдяки розвитку корисних
мікроорганізмів, просторовому витісненню патогенів і виділенню природних антибіотиків;
сприяє підвищенню врожайності
наступних культур за рахунок додаткового живлення і мульчі, що запобігає ерозії, втраті вологи, зростанню
бур’янів.
еФеКТивнісТь ПРеПаРаТу
Зумовлена природною здатністю
мікроорганізмів
перетворювати
рослинні рештки у гумус. а також

5
6
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фіксувати атмосферний азот у ґрунті,
трансформувати валові форми фосфору, калію, інших елементів ґрунту у
доступні для культурних рослин форми (за рахунок синтезу органічних
кислот), та продукувати природні антибіотики і стимулятори росту (в обмін
на вуглеводи, які виділяють рослини).
Рослинні рештки (солома, полова,
стебла, листя і коріння), що залишаються на полі після збирання польових культур, є джерелом повноцінного і добре збалансованого набору
органо-мінеральних речовин.
З пожнивними рештками на полі залишається набір поживних речовин у
значних кількостях (див. схему).
Перед землеробом стоїть завдання
не втратити ці елементи живлення, а закріпити їх в ґрунті і передати
наступній культурі. у природі цей
процес називається гуміфікацією
і здійснюється мікробними угрупуваннями (зокрема, мікроскопічни-

ми грибами-сапрофітами Penicillium
sp. у союзі з бактеріямі-гуміфікаторами Micrococus sp.). Гуміфікація
унікальна ще і тим, що дозволяє закріпити і передати вуглець рослинних
решток як джерело живлення і енергії
для вільноживучої ґрунтової мікрофлори, яка, у свою чергу, фіксує азот
з повітря, переводить в рухомі форми
важкодоступний фосфор, калій, інші
необхідні рослинам елементи.
але не всі заходи щодо управління
рослинними залишками, які застосовуються у сільському господарстві,
сприяють фіксації вуглецю та азоту
у ґрунті, утворенню гумусових речовин, збільшенню вмісту доступних
форм елементів живлення (див. табл.).
Умови зберігання: препарат зберігають у заводській упаковці в сухих,
захищених від атмосферних опадів
складських приміщеннях при температурі від +2°с до + 25°с.
фасування: 10 л.

2 т вуглецю
200-355 кг азоту

5
т
соломи

7-10 кг фосфору
40-60 кг калію
10-15 кг кальцію
4-6 кг магнію
до 0,5 кг мікроелементів

РиЗОбаКТ

Таблиця. Порівняльна характеристика заходів щодо управління рослинними рештками
додаткова азотфіксація за рахунок
надходження вуглецю

Заходи управління рослинними залишками на полі

Процес окислення вуглецю

Кінцеві продукти

надходить
вуглецю в
ґрунт, %

спалювання

хімічний

сО2, сО та вода

1-2% в
складі сажі

немає

Заробка плугом

анаеробний
біологічний

сО2, вода, кислоти,
феноли

3-5%

2-3 кг/га N2

Мульчування

аеробний
біологічний

сО2, вода

10-15%

5-10 кг/га

Заробка дисками
або лапами

аеробний та
анаеробний
біологічний

сО2, вода, кислоти,
феноли

5-10%

3-5 кг/га

деструкція за рахунок внесення мінеральних азотних
добрив

аеробний та
анаеробний
біологічний

сО2, вода, кислот,
феноли, аміак,
мікотоксини

2-3%

немає

деструкція за рахунок
застосування Trichoderma
sp., Bacillus sp.

аеробний
біологічний

сО2, вода, антибіотики

15-20%

5-10 кг/га N2

деструкція за рахунок
застосування ферментів

хімічний

сО2, вода

1-2%

2-5 кг/га N2

Гуміфікація за рахунок
активізації мікроорганізмів
ґрунту (Penicillium sp. +
Microccocus sp.). Ризобакт
сП «Гуміфікатор»

аеробний
біологічний
з наступним
синтезом гумусових молекул

Гумусові речовини,
антибіотики, симбіотичний азот

80-90%

150-250 кг/га N2

ОсОбливОсТі ЗасТОсування
Препарат вносять шляхом обприскування подрібнених або не подрібнених
рослинних решток при температурах
від +3-4°с восени або навесні із заробкою в ґрунт або без неї. Максимальна
інтенсивність процесу гуміфікації досягається за розмірів рослинних рештків – 2-5 см і неглибокій заробці у ґрунт
(до 6 см). слід уникати впливу прямих
сонячних променів на препарат, тобто
обробки бажано проводити в похмуру
погоду, ввечері або вночі.
Норма витрати препарату - 2,0-3,0 л/га.

Норма витрати робочої рідини - не
менше 200 л/га, в посушливих умовах - не
менше 300 л/га.
у складі препарату присутні бактеріїазотфіксатори, тому вносити азотні добрива в суміші з Ризобакт сП «Гуміфікатор» недоцільно. Препарат не втрачає
своєї ефективності в умовах дефіциту
вологи у ґрунті і підходить для застосування у зонах недостатнього зволоження. Ризобакт сП «Гуміфікатор»
також застосовується по пожнивних
рештках без подальшої заробки у
ґрунт в технологіях no-till і mini-till.

екологiчно
економічно
ефективно

ФіТОлавін

ФіТОлавін, РК
Фітолавін, РК – біопрепарат з яскраво
вираженою антибактеріальною, а також
протигрибковою дією для захисту сільськогосподарських культур від бактеріозів,
фузаріозів та інших небезпечних захворювань.
діЮЧа РеЧОвина ПРеПаРаТу:
комплекс стрептотріцинових антибіотиків з переважним вмістом
стрептотріцинів д і с (фітобактеріоміцин), отриманих з висушеного культурального середовища продуцентів Streptomyces lavendulae або
Streptomyces griseus.
ПеРеваГи ПРеПаРаТу ФіТОлавін:

1

високоефективний проти різних форм бактеріозів та знижує
рівень розвитку кореневих гнилей,
фузаріозу, ризоктоніозу, антракнозу, фітофторозу, моніліозу, парші
тощо;

2
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стимулює ріст і розвиток рослин;
Тривалий період захисної дії
(не менше 2-х тижнів);
Можливість застосування в
будь-яку фазу розвитку рослин;
Короткий термін очікування (2
дні) та відсутність залишкових

кількостей препарату в кінцевому
продукті;

6
7

низька токсичність для теплокровних, комах-запилювачів і
ентомофагів;
При обробці плодово-ягідних
насаджень після збору урожаю підвищує їх морозостійкість та
знищує залишкових збудників бактеріозів.

біОлОГіЧна аКТивнісТь ПРеПаРаТу:
не менше 120 000 еа/мл.
ПРеПаРаТивная ФОРМа:
водорозчинний концентрат.

Ми даруємо вам УСПІХ!

Механізм дії
Фітолавіну

Д

іюча речовина препарату фітобактеріоміцин пригнічує
розмноження і розвиток хвороботворних бактерій і викликає їх
загибель. Фітобактеріоміцин блокує
біосинтез білку бактерій.
Препарат легко проникає в тканини рослин, циркулює в них впродовж 10-14 днів, блокуючи збудників
і підвищуючи здатність рослин протистояти захворюванням.
Поряд з бактерицидною дією
фітобактеріоміцин покращує ріст та
розвиток вегетативної маси рослин.
Препарат
високоефективний
проти широкого спектру небезпечних хвороб: судинний, слизовий,
пустульний та інші види бактеріозів;
кореневі гнилі; усі види фузаріозів;
ризоктоніоз; антракноз; бактеріальний опік; фітофтороз; альтернаріоз;
чорна ніжка тощо.

Рекомендації щодо ЗАСТОСУВАННЯ:
препарат використовується для передпосівної обробки насіння, обприскування в період вегетації, додавання в крапельний полив і полив під
корінь. Робочу рідину необхідно готувати безпосередньо перед застосуванням і використовувати повністю в
той же день.
Сумісність з іншими пестицидами:
підходить до застосування у бакових
сумішах з більшістю хімічних пестицидів.
Умови зберігання: препарат
зберігають у заводській упаковці в
сухих, захищених від атмосферних
опадів складських приміщеннях при
температурі від -30°С до + 40°С.
Фасування: 10 л, 5 л, 1 л.

ФіТОлавін

сПеКТР дії Та РеКОМендації ЩОдО ЗасТОсування ПРеПаРаТу ФіТОлавін, РК
кУлЬтУра

СПектр Дії

Норма
витрати

СПоСіБ,
чаС оБроБки

капуста

слизовий та судинний бактеріози, чорна ніжка

1,2-2 л/га

Обприскування у період
вегетації

томати
(захищений
та відкритий
ґрунт)

бактеріальні захворювання:
м’яка бактеріальна гниль, бактеріальний рак, бактеріальний серцевинний некроз,
кореневі гнилі, альтернаріоз

0,01 л/т

Передпосівне замочування
насіння у 0,2% робочому
розчині впродовж 1 год.

2-3 л/га

Обробка розсади 0,2% робочим розчином, починаючи з
фази 1-3 справжніх листки.

2 л/га

Обприскування рослин у
період вегетації з інтервалом
15 днів.

6 л/га
8 л/га

Крапельний полив.
Полив рослин під корінь з
інтервалом 15 днів.

огірки
(захищений
ґрунт)

бактеріальний некроз
кореневої шийки, судинний
бактеріоз, бактеріальна кутова плямистість листків

6 л/га
8 л/га

Крапельний полив.
Полив рослин під корінь.

2 л/га

Обприскування у період
вегетації при появі перших
симптомів.

Пшениця і
ячмінь озимі

Кореневі гнилі, базальний
бактеріоз, чорний бактеріоз

1-2 л/т

Обробка насіння за 1-10 днів
до посіву.

2 л/га

Обприскування у фазах
кущення-виходу в трубку.

Соя

бактеріози, фузаріоз

1,5-3 л/т

Передпосівна обробка
насіння.

картопля

Чорна ніжка

0,02 л/т

Обробка бульб перед висаджуванням (10 л робочого
розчину на 1 т).

бактеріоз, антракноз

0,5-0,6
л/га

Обробка рослин 0,2-0,3%
робочим розчином за
висоти рослин 15 см, у фазу
змикання бадилля.

бактеріальний опік, моніліоз,
парша

2 л/га

Обприскування у період
вегетації в фази зелений
конус, розрихлення суцвіть,
плід разміром з ліщину, вторинне опадання зав’язі, плід
розміром з грецький горіх.

яблуня, груша

Мы дарим вам УСПЕХ!

ФІТОЛАВІН, РК
НІ! Бактеріозам і фузаріозам!
Системний препарат біологічного
походження для надійного захисту
овочевих, плодових і польових
культур від комплексу бактеріальних і грибкових захворювань

У ЧОМУ ВАША ВИГОДА?
Завдяки своїй високій ефективності
Фітолавін дозволяє уникнути втрат врожаю сільськогосподарських культур
і погіршення його якості, викликаних
розвитком бактеріозів та фузаріозу;
Застосування препарату запобігає
ураженню посівів бактеріальними захворюваннями до кінця вегетації, пригнічує розмноження ряду патогенних
грибів і, завдяки цьому, дозволяє заощадити кошти на хімічні ЗЗР;
За рахунок стимулюючої дії на ріст
і розвиток рослин Фітолавін покращує
стан посівів і насаджень сільськогосподарських культур, що позитивно позначається на врожайності культур.

екологiчно
економічно
ефективно

ЧОМУ ВАРТО ВИБРАТИ ФІТОЛАВІН, РК?
на відміну від поширених хімічних
фунгіцидів Фітолавін не тільки пригнічує розвиток грибкових захворювань у
рослин, а й має виражену бактерицидну
і бактеріостатичну дію, що робить його
одним з кращих засобів на ринку в боротьбі з бактеріозами;
Завдяки широкому спектру дії препарат може бути використаний практично на всіх сільськогосподарських культурах;
Застосування Фітолавіну дозволяє
виростити більш якісний і екологічно
чистий урожай, оскільки на відміну від
більшості хімічних пестицидів, препарат
не накопичується у кінцевій продукції.
Термін очікування до збирання врожаю
після використання препарату становить всього 2 дні;
діюча речовина препарату не чинить токсичного впливу на ентомофагів,
комах-запилювачів і власне рослини,
завдяки чому Фітолавін може застосовуватися практично в будь-яку фазу розвитку рослин;
Препаративна форма Фітолавіну забезпечує його ідеальну розчинність у воді і
дозволяє широко застосовувати препарат
в системах крапельного поливу.

біОлеП

біОлеП, сК
Біолеп, СК – мікробіологічний інсектицид
на основі споро-кристалічного комплексу Bacillus thuringiensis var. kurstaki для
боротьби з личинками лускокрилих та
деяких пильщиків у посівах сільськогосподарських культур.
сКлад ПРеПаРаТу: спори та клітини культури-продуценту Bacillus
thuringiensis var. kurstaki; дельта-ендотоксин у формі білкових кристалів.
ПРеПаРаТивна ФОРМа: суспензійний концентрат.
ПеРеваГи ПРеПаРаТу біОлеП:

1

4

2

5

ефективний проти гусениць
лускокрилих, в т. ч. 3-го віку,
при температурах повітря вище
25°С, в той час як хімічні інсектициди
не здатні зупинити їх поширення.
висока швидкість дії:
гусінь припиняє харчуватися
впродовж перших 4-х годин після обробки та масово гине через 3-7 діб.

3

Подовжений період захисної дії
залежить від погодних умов,
температури повітря та складає не
менше 20 днів.

Надвисокий вміст діючої речовини: титр живих клітин складає не
менше 10 млрд. спор/мл, біологічна активність - 2000 еа/мг, що дозволяє отримати очікуваний результат від обробки
при нормах витрати 0,5-2 л/га.
Не призводить до виникнення
резистентності у шкідників. Завдяки
відмінному від хімічних інсектицидів
механізму дії препарат не втрачає своєї
ефективності незалежно від кількості обробок. Препарат доцільно використовувати для вирішення проблеми резистентності популяцій шкідників до хімічних

Ми даруємо вам УСПІХ!

пестицидів.
МЕХАНІЗМ ДІЇ ПРЕПАРАТУ БІОЛЕП:
Висока ефективність препарату забезпечується наявністю одразу двох
механізмів дії на шкідників. Дельта-ендотоксин активується під дією
ферментів у кишківнику гусениці та
провокує параліч, в той час як спори
Bacillus thuringiensis проростають у
кишківнику личинок, активно розмножуються та викликають їхню загибель.
Рекомендації щодо застосування препарату:
Препарат використовується у вигляді
водної суспензії шляхом обприскування рослин у період вегетації. Для того,
щоб уникнути проростання спор, що
входять до складу препарату, при приготуванні робочого розчину необхідно
використовувати холодну воду. Приготований робочий розчин повинен бути
використаним впродовж робочого дня.
Максимальний захисний ефект досягається при обробці рослин у ранні
строки розвитку шкідників (1-3 вік),
коли довжина їхнього тіла не перевищує 10-12 мм. Гусениці старших віків
більш стійкі до препарату. У випадку
розтягнутого строку відродження гусениць (наявність більшої кількості
яйцекладок у момент обробки та появі
молодих гусениць після обробки) потрібно через 1-8 днів провести повторну обробку препаратом.
Календарні строки проведення обро-

бок визначаються характером та інтенсивністю харчування у тому чи іншому
віці гусениць, погодними умовами та
іншими факторами, які необхідно враховувати при обробках.
Оптимальний температурний режим
для застосування препарату +18-32°С.
За більш холодної погоди відмирання
гусениць затримується. Але захисний
ефект у будь якому разі проявляється
за рахунок зниження інтенсивності
харчування, сповільненого розвитку та
часткової загибелі гусениць.
Обприскування рослин слід проводити
у ранкові та вечірні часи, у суху погоду,
при швидкості вітру не більше 4 м/сек.
Не рекомендується проводити обприскування безпосередньо після дощу.
У похмурі, вологі, прохолодні дні, коли
зменшиться випаровування крапель
рідини, що розпилюється, не спостерігається значних коливань добової температури повітря, тривалість ранкової
та вечірньої обробок може бути значно
збільшена.
Сумісність з іншими пестицидами
Доцільно не змішувати препарат з іншими пестицидами, але за наявності
дуже великих популяцій та дорослих
гусениць допускається сумісне застосування з контактним інсектицидом згідно
з регламентом застосування.
Термін придатності – 1 рік.
t° зберігання – від +5°С до +30°С.
Фасування – 5 л, 10 л.

біОлеП

Таблиця РеГлаМенТів ЗасТОсування ПРеПаРаТу біОлеП, сК
у сільсьКОГОсПОдаРсьКОМу виРОбницТві

Культура

Шкодочинний об’єкт

Норма
застосування
препарату,
л/га

Норма
витрати
робочого
розчину, л/га

Спосіб, строки, особливості
застосування

Кількість обробок/
строк
очікування

Строки
виходу
для
руч./
механіз.
робіт

Томат відкритого ґрунту

бавовникова совка
(гусениці 1-2 віку)

2-3

200-400

Обприскування в період
вегетації проти кожного
покоління шкідника з інтервалом 7-8 днів

2/5

5/1

Картопля

Картопляна міль

1

100 л
на 15 т
бульб

Занурення бульб перед
закладанням на зберігання в
1% робочий розчин

1/5

-/-

Пшениця яра

сіра зернова совка (гусениці молодшого віку)

1,0

200-400

Обприскування в період
вегетації за чисельності не
більше 20 особин на 100
колосків

1/5

-/1

Капуста,
інші овочеві
культури

Капустяний і ріпаковий
білани, капустяна міль,
вогнівки (гусениці
1-3 віку)
Капустяна совка (гусениці 1-3 віку)

0,5-1,0

200-400

Обприскування в період
вегетації проти кожного
покоління шкідників з інтервалом 7-8 днів

1-2 /5

5/1

яблуня, слива,
абрикос, черешня, груша,
вишня

яблунева і плодова молі
(гусениці 1-3 віку)

0,5-1,0

яблуня, слива,
абрикос,
черешня,
груша, вишня,
декоративні
деревні
породи

американський білий
метелик, білин (гусениці
1-3 віку)

1,0

Златогузка, п’ядуни, листовійки весінньої групи,
шовкопряди (гусениці
1-3 віку)

1,0-1,5

яблуня

яблунева плодожерка

2,0-3,0

10001500

Обприскування в період масового відродження гусениць
проти кожного покоління
шкідника з інтервалом
10-14 днів

1-3/5

Порічки, малина, горобина
чорноплідна,
аґрус, полуниця

листовійки, аґрусова
вогнівка, п’ядуни (гусениці 1-3 віку), аґрусовий
пильщик (несправжні
гусениці 1-3 віку)

1,0-1,5

600-800

Обприскування в період
вегетації проти кожного
покоління шкідника з інтервалом 7-8 днів

1-2/5

цукровий буряк, столовий
буряк, кормовий буряк,
люцерна,
соняшник,
морква,
капуста

лучний метелик (гусениці 1-3 віку)

1,0

Обприскування в період
вегетації проти кожного
покоління шкідника з інтервалом 7-8 днів

1-2/5

1,5-2,0
8001200

300-400
200-400

2/5
1-2/5

БІОЛЕП, СК
Знищує гусениць лускокрилих
комах 1-3 віків
Біопрепарат інсектицидної дії для
надійного захисту сільськогосподарських культур від гусениць лускокрилих комах 1-3-го віків

У ЧОМУ ВАША ВИГОДА?
на відміну від хімічних інсектицидів,
які знижують свою ефективність при температурах повітря понад +22-25°с, біолеп
відмінно працює в спеку і дозволяє уникнути втрат врожаю, викликаних діяльністю ряду видів лускокрилих комах;
на відміну від хімічних препаратів,
біолеп безпечний для комах-запилювачів і ентомофагів, завдяки чому може
бути застосований в будь-яку фазу розвитку рослин, в т.ч. у фазу цвітіння;
Препарат не накопичується в рослинах і плодах, що дозволяє одержати більш
екологічно чисту кінцеву продукцію;
За рахунок принципово іншого механізму дії біолеп запобігає виникненню резистентності у шкідників до хімічних інсектицидів.

екологiчно
економічно
ефективно

ЧОМУ ВАРТО ВИБРАТИ БІОЛЕП, СК?
Має вибіркову дію щодо широкого
спектру лускокрилих шкідників сільськогосподарських культур (совки, лучний метелик, плодожерки, білявки, молі,
листовійки, п’ядуни та ін.);
Препарат дозволяє знищити не тільки гусениць лускокрилих 1-2-го віку, але
і гусениць третього віку, яких неможливо знищити за допомогою поширених в
україні хімічних інсектицидів;
Завдяки надвисокому вмісту в складі
препарату спорів і власне бактерій
Bacillus thuringiensis var. kurstaki (не менше 10 млрд. спор в 1 мл (!)), біологічна
ефективність дії інсектициду біолеп в 4
рази вища, ніж у аналогів *;
наявність консервантів у препараті
подовжує термін його зберігання (до 1
року) і забезпечує стабільність дії;
Препарат не фітотоксичний, сумісний
в бакових сумішах з хімічними пестицидами та біологічними препаратами.
*Концентрація спор в подібних препаратах, які реалізуються в Україні, не перевищує 2,5 млрд. спор / мл.

ПП «РОДОНІТ»
02140, Україна, м. Київ,
вул. Є. Чавдар, 1, оф. 8
e-mail: info@rodonit.com.ua
www.rodonit.com.ua
Консультаційний центр:
тел./факс:
+38 (044) 502-31-56
+38 (044) 502-31-57
+38 (044) 502-31-58

