ТОВ «Мінераліс Україна»
Останніми роками нанотехнології активно впроваджуються в різні сфери сільськогосподарського виробництва розвинених країн світу: США, Ізраїлю, Німеччини, Великобританії. Найбільш перспективним напрямком впровадження нанотехнологій в цих країнах є розробка нових мікродобрив, регуляторів росту рослин,
фунгіцидів та ін.
ТОВ «Мінераліс Україна» є провідним вітчизняним виробником рідких
комплексних полімікродобрив (Нано-Мінераліс, Мікро-Мінераліс) та біопрепаратів Біо-Мінераліс (Інокулянт для сої+МЕ; Біодобриво-біофунгіцид; Деструктор
целюлози), ТестаЛип, ТестаРапс, Скарадо-М та ін.
Мікроелементи у рослинах беруть участь у фізіологічних процесах, каталізі
та синтезі на атомарному рівні. Рослині достатньо дії лише мікромолярних концентрацій іонів металів для нормального функціонування. Розроблені компанією
ТОВ «Мінераліс Україна» мікродобрива містять макро- та мікроелементи, які
виготовлені за інноваційною плазменно-імпульсною технологією, з найвищою
хімічною чистотою та фізіологічною активністю. Вони беруть участь у процесах
переносу електронів, посилюють дію ферментів, перетворюють нітрати в амонійний азот, інтенсифікують дихання клітин, фотосинтез, синтез ферментів та амінокислот, вуглеводний і азотний обмін і, як наслідок, безпосередньо впливають на
мінеральне живлення рослин.
Нано-Мінераліс – це рідке комплексне мікродобриво, яке містить нанокарбоксилати Cu, Zn, Mg, Mn, Co, Mo, Fe, Se, Ge, Nd і застосовується для передпосівної
обробки насіння зернових, технічних, бобових та овочевих культур з нормою витрати 0,05 – 0,3 л/т, та позакореневого (листкового) підживлення зернових, технічних, бобових та овочевих культур з нормою витрати 0,05 – 0,1 л/га. Сприяє
росту і розвитку кореневої системи та вегетативних органів рослини, відмінний
антистресант, має рістрегулюючі властивості, підсилює дію пестицидів та агрохімікатів.

Біо-Мінераліс є нормалізація грунтової мікрофлори та максимальне пригнічення
патогенної мікрофлори, яке проявляється за рахунок виділення антибіотиків та
специфічних ферментів, що руйнують структуру патогенів, які є збудниками певних хвороб.
Біо-Мінераліс (деструктор целюлози) призначений для обробки стерні та
ґрунту після збирання врожаю сільськогосподарських культур. Прискорює розкладання рослинних решток, поліпшує ґрунтову родючість за рахунок збагачення
його живильними речовинами та розвитку специфічної мікрофлори. Знищує патогени, що передаються через рослинні рештки у ґрунт. Підвищує продуктивність
сільськогосподарських культур на 10 – 30%.
ТестаЛип – прилипач для пестицидів та агрохімікатів, створений шляхом поєднання біополімерів та поверхнево-активних речовин (ПАР). Застосування цього
препарату покращує дію хімічних і біологічних засобів захисту рослин, зменшує
їх втрати від випаровування та стікання.
ТестаРапс – біополімер, який запобігає розтріскуванню стручків і бобів, характеризується стабільністю і забезпечує ефективну дію. Сприяє повному дозріванню та збереженню врожаю завдяки полімерній плівці, яку він утворює.
Скарадо-М – біоінсектицид. Це нове «слово» у біозахисті рослин від листогризучих та лускокрилих шкідників на овочевих культурах та плодово-ягідних
насадженнях. Препарат безпечний для навколишнього середовища та людей, не
викликає резистентності у шкідників, можливий обробіток в любій фазі розвитку
культур, забезпечує знищення личинок різного віку більшості видів лускокрилих
та листогризучих шкідників.

Мікро-Мінераліс – це рідке комплексне мікродобриво, яке містить амонійно-карбоксилатні комплексони Mo, Mg, Mn, Cu, Co, Fe, Zn, B, I, К, Р, N, що забезпечує суттєвий приріст урожаю та підвищує показники якості при позакореневому
(листковому) підживленні, зернових, технічних, бобових та овочевих культур з
нормою витрати 1,0 – 1,5 л/га. Під торговою маркою Мікро-Мінераліс виробляється низка спеціалізованих мікродобрив для основних сільськогосподарських культур та широкий спектр монопрепаратів.
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Біомінераліс (Інокулянт для сої + МЕ) – це інноваційне поєднання інокулянта та мікроелементів, діючою речовиною якого є живі бактерії Rhizobium
japonicum, активовані нанокарбоксилатами Со, Мо, Mg. Призначенням якого
є передпосівна обробка насіння сої з нормою витрати 1,5 л/т. Завдяки новітній
формуляції добриво значно підвищує урожайність, сприяє кращому поглинанню
макро- та мікроелементів з ґрунту, насичує грунт бульбочковими бактеріями та
поліпшує якість вирощеної продукції.
Біо-Мінераліс (біодобриво – біофунгіцид) має у своєму складі азотфіксуючі, фосформобілізуючі, каліймобілізуючі, біофунгіцидні мікроорганізми, а також
біоколоїдний липкоген і комплекс мікроелементів. Одним із основних призначень
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Нано-Мінераліс, РК
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СКЛАД мікродобрива Нано-Мінераліс, нанокарбоксилати, мг/л
Mo

Mg

Mn

Cu

Co

Fe

Zn

Ge

Se

Nd

50

1600

120

120

100

160

220

50

40

50

Переваги:
• Поверхневий електричний заряд активних частинок металів
забезпечує відмінне прилипання до поверхонь і швидке проникнення їх у клітини рослин.
• Органічна основа препарату Нано-Мінераліс забезпечує ефективне транспортування активних частинок металів та
сприяє швидкому акумулюванню енергії росту у рослині.
• До складу мікродобрива Нано-Мінераліс входить комплекс
мікроелементів без сторонніх домішок, які не створюють фітотоксичного впливу на рослини та повністю нею засвоюються.
• Обробка насіння мікродобривом Нано-Мінераліс забезпечує відмінний стартовий розвиток рослини, підвищує її стресостійкість та імунітет.
• Позакоренева обробка мікродобривом Нано-Мінераліс забезпечить збалансоване живлення рослини, впорається із наслідками кліматичного та пестицидного стресу, сприятиме отриманню високих
врожаїв з відмінними якісними показниками.
• На ранніх етапах розвитку рослини Нано-Мінераліс збільшує кореневу
систему в 3-5 разів, що в свою чергу збільшує площу живлення.
• Нано-Мінераліс підвищує урожайність сільськогосподарських культур до 30%.
Роль складових препарату Нано-Мінераліс, РК:
Наносполуки марганцю активно впливають на процеси росту клітин, підвищують інтенсивність фотосинтезу.
Наносполуки цинку входять до складу значної кількості різноманітних ферментів, прискорюють поділ клітин, підвищують посухо–, жаро– та холодостійкість
рослин.
Наносполуки міді підвищують енергію проростання насіння, беруть участь в
процесах обміну рістактивуючих фізіологічно-активних речовин, підвищують
стійкість рослин до посухи, високих температур і морозу. Тісно пов’язані із фіксацією молекулярного азоту та мають фунгіцидні властивості.
Наносполуки молібдену активізують азотний обмін, беруть участь у відновленні нітратів та охоплюють завершальну ланку азотного обміну — синтез білка.
Наносполуки кобальту стимулюють процес азотфіксації, приймають участь у
процесах запліднення рослини та реакціях окислення-відновлення, стимулюють
цикл Г. Кребса, позитивно впливають на дихання і енергетичний обмін рослин.
Наносполуки магнію пов’язані із фотосинтезом, який регулює структуру органел, збільшуючи активність первинних процесів фотосинтезу. Більшість реакцій
гліколізу циклу Г. Кребса також активується магнієм.
Наносполуки заліза пов’язані, насамперед, з його здатністю легко переходити
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із окисленої форми Fe3+ у відновлену Fe2+ і навпаки. Відсутність заліза або навіть його нестача спричиняє дуже помітні порушення функціональної діяльності
рослин. Крім активації фотосинтезу і дихання, іони беруть участь у відновлені
нітратів та біологічній азотфіксації.
Наносполуки селену, неодиму та германію – є імуномодуляторами, які забезпечують нормальне функціонування імунної системи рослин.
Норми ВИТРАТИ препарату Нано-Мінераліс, РК:
Культура, що
обробляється

Пшениця озима,
ярий ячмінь

Картопля*

Соя, горох

Цукрові буряки

Ріпак

Соняшник

Кукурудза
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Томати

Норма
витрати
препарату

Спосіб, час обробок,
обмеження

Кількість
обробок

0,05-0,1 л/т

Передпосівна обробка насіння

1

0,05 л/га

Позакореневе підживлення: фаза кущення

0,05 л/га

Фаза виходу в трубку

0,05 л/га

Фаза викидання колоса

0,05-0,1 л/т

Передпосівна обробка бульб

0,05 л/га

Позакореневе підживлення: фаза стеблування

0,05 л/га

Фаза бутонізації

0,05-0,1 л/т

Передпосівна обробка насіння

0,05 л/га

Позакореневе підживлення:
3-5 справжніх листків

0,05 л/га

Фаза бутонізації

0,05 л/га

Фаза початку формування бобів

3
1
2
1

3

0,1-0,3 л/т

Передпосівна обробка насіння

1

0,05-0,1 л/га

Позакореневе підживлення, до змикання в рядках

2

0,05- 0,1 л/га

До змикання в міжряддях

0,1-0,3 л/т

Передпосівна обробка насіння

0,05-0,1 л/га

Позакореневе підживлення, фаза стеблування

0,05-0,1 л/га

Фаза бутонізації

1
2

0,1-0,3 л/т

Передпосівна обробка насіння

1

0,05-0,1 л/га

Позакореневе підживлення, фаза 3-4 пар листків

2

0,1-0,3 л/т

Передпосівна обробка насіння

1

0,05-0,1 л/га

Позакореневе підживлення, фаза 3-5 листків,
повторно через два тижні

2

0,1-0,3 л/т

Передпосівна обробка насіння

1

0,05-0,1 л/га

Позакореневе підживлення, фаза укорінення

0,05-0,1 л/га

Фаза бутонізації

0,05-0,1 л/га

Початок масового утворення плодів
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ЗАСТОСУВАННЯ:
Передпосівна обробка.
Обробка насіння проводиться традиційним методом, використовуючи машини
для передпосівної обробки насіння типу ПС-10. Змішуються і не втрачає свої властивості в бакових сумішах з усіма відомими пестицидами та біопрепаратами.
Обробка бульб картоплі перед садінням. Обробку проводять в затіненому місці
обприскуванням насіннєвого матеріалу або замочуванням його в розчині препарату на декілька годин.
Позакореневе підживлення. Визначену кількість препарату залити у бак обприскувача, наповненого на третину чистою водою, включити змішувач і через
15 хвилин, не виключаючи, долити необхідну кількість води. Продовжувати перемішувати під час обробки для забезпечення однорідності робочого розчину. Для
позакориневого підживлення найкращий період - це вечірній та вранішній час
за температури від +12 °С до +22 °С. В цей період препарат найкраще активізує
фізіологічні процеси в рослинах.
Перед застосуванням збовтати!
Розчин препарату зберігати не більше доби!
Увага!!! Препарат відноситься до безпечних речовин, не токсичний, не викликає алергічних реакцій, екологічно безпечний.
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Нано-Мінераліс, РК
«Янтарний»

Нано-Мінераліс «Янтарний» містить десять життєво необхідних для рослин
біогенних металів - Cu, Fe,Co, Mo, Mg, Mn, Zn, Ge, Se, Nd у формі сукцинату.

Соя, горох

СКЛАД мікродобрива Нано-Мінераліс «Янтарний», сукцинатів, мг/л
Mo

Mg

Mn

Cu

Co

Fe

Zn

Ge

Se

Nd

50

1600

120

120

100

160

220

50

40

50

Переваги:
1. Хелатуючим агентом у Нано-Мінераліс «Янтарний» є янтарна кислота.
2. Обробка насіння мікродобривом Нано-Мінераліс «Янтарний»
забезпечить відмінний стартовий розвиток рослини, підвищить її
стресостійкість та імунітет.
3. Нано-Мінераліс «Янтарний» є прекрасним реаніматором
для рослин. Значно підвищує схожість та енергію проростання
рослин.
4.
Сукцинати,
які
містяться
у
препараті
Нано-Мінераліс «Янтарний» нормалізують природну мікрофлору грунту та життєдіяльність мікроорганізмів, що знаходяться в ній.
5. Обробка овочевих та плодово-ягідних культур під час вегетації сприяє збільшенню вмісту вітамінів та цукрів у плодах.
6.
Янтарна
кислота,
яка
міститься
в
препараті
Нано-Мінераліс «Янтарний», допомагає мікроорганізмам в грунті швидше
руйнувати органічні речовини з підвищеною токсичністю, а також не дозволяє
токсинам накопичуватися в рослині.
7. Позакореневе внесення препарату сприяє збільшенню кількості хлорофілу,
що прискорює розвиток рослини.
8. Завдяки свої природності Нано-Мінераліс «Янтарний» швидко поглинається рослиною та значно прискорює засвоєння мікро- та макроелементів з грунту.
9. Нано-Мінераліс «Янтарний» підвищує урожайність сільськогосподарських культур до 30%.
Норми ВИТРАТИ препарату Нано-Мінераліс «Янтарний», РК:
Культура, що
обробляється

Пшениця озима,
ярий ячмінь
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Картопля

Норма
витрати
препарату

Спосіб, час обробок,
обмеження

Кількість
обробок

0,05-0,1 л/т

Передпосівна обробка насіння

1

0,05 л/га

Позакореневе підживлення: фаза кущення

0,05 л/га

Фаза виходу в трубку

0,05 л/га

Фаза викидання колоса

0,05-0,1 л/т

Передпосівна обробка бульб

0,05 л/га

Позакореневе підживлення: фаза стеблування

0,05 л/га

Фаза бутонізації

3
1
3

Цукрові буряки

Ріпак

Соняшник

0,05-0,1 л/т

Передпосівна обробка насіння

0,05 л/га

Позакореневе підживлення:
3-5 справжніх листків

0,05 л/га

Фаза бутонізації

0,05 л/га

Фаза початку формування бобів

0,1-0,3 л/т

Передпосівна обробка насіння

0,05-0,1 л/га

Позакореневе підживлення, до змикання в рядках

1

3

1

2

0,05- 0,1 л/га

До змикання в міжряддях

0,1-0,3 л/т

Передпосівна обробка насіння

0,05-0,1 л/га

Позакореневе підживлення, фаза стеблування

0,05-0,1 л/га

Фаза бутонізації

0,1-0,3 л/т

Передпосівна обробка насіння

1

0,05-0,1 л/га

Позакореневе підживлення,
фаза 3-4 пар листків

2

0,1-0,3 л/т

Передпосівна обробка насіння

1

0,05-0,1 л/га

Позакореневе підживлення, фаза 3-5 листків,
повторно через два тижні

2

Кукурудза

1
2

Для позакореневого підживлення найкращий період - це вечірній та вранішній
час за температури від +12 °С до +22 °С. В цей період препарат найкраще активізує фізіологічні процеси в рослинах.
Перед застосуванням збовтати!
Розчин препарату зберігати не більше доби!
Увага!!! Препарат відноситься до безпечних речовин, не токсичний, не викликає алергічних реакцій, екологічно безпечний.
ЗАСТОСУВАННЯ
Передпосівна обробка.
Обробка насіння проводиться традиційним методом, використовуючи машини
для передпосівної обробки насіння типу ПС-10. Змішуються і не втрачає свої властивості в баковихсумішах з усіма відомими пестицидами та біопрепаратами.
Позакореневе підживлення.
Визначену кількість препарату залити у бак обприскувача, наповненого на третину чистою водою, включити змішувач і через 15 хвилин, не виключаючи, долити необхідну кількість води. Продовжувати перемішувати під час обробки для
забезпечення однорідності робочого розчину.
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Мікро-Мінераліс, РК

ТестаЛип

(Зернові)

(насіння)

Високоефективний прилипач для обробки насіння польових культур, розсади овочевих і саджанців плодово-ягідних культур.
ОПИС. Гель. Композиція біополімерів природного походження та поверхнево-активних речовин (ПАР).
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕВАГИ:
• ТестаЛип (насіння) використовується при обробці посівного та посадкового матеріалів.
• Підсилює дію протруйника.
• Створює захисну еластичну плівку, яка зберігає вологу і не перешкоджає вільному диханню рослини.
• Підвищує польову схожість.
• Можливе використання для дражування насіння.
• Покращує приживлення розсади овочевих культур, молодих саджанців плодових дерев та лози винограду.
• Після обробки баковою сумішшю (протруйник + ТестаЛип (насіння)) посівний
матеріал не пилить.
• Змішується і не втрачає своїх властивостей в бакових сумішах з усіма відомими пестицидами та біопрепаратами.
Норми витратИ препарату ТестаЛип (насіння):
Культура, що обробляється
Зернові,соняшник,
кукурудза, цукрові буряки,ріпак (озимий та ярий) та інші
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Норма витрати
препарату

0,5 л/т

Фаза розвитку
культури
Передпосівна обробка
насіння

Максимальна
кількість обробок

1

Загальні рекомендації
Розмішування препарату слід проводити ступінчасто: нормовану кількість препарату розчиняють у воді (у пропорції 1:1) в окремій ємності, ретельно перемішують до отримання однорідного розчину, потім поступово додають ще 3-4 об’єми
води, також перемішують до отримання однорідного розчину. Отриманий розчин
ТестаЛип (насіння) використовують для приготування бакової суміші з іншими
препаратами (фунгіцидами, інсектицидами, мікроелементами та ін.,) дотримуючись певної послідовності змішування. Спочатку вносять в ємність для бакової
суміші хімічні протруйники, мікроелементи тощо, потім приготований розчин
ТестаЛип (насіння), а після ретельного перемішування – інші препарати.
Заходи безпеки. Не токсичний для людей, тварин та комах! При попаданні
препарату на шкіру або в очі – промити водою.
Зберігання. Зберігають у герметичній упаковці за температури від +3 °С до
+50 °С. У відкритій упаковці термін зберігання три місяці.
Гарантований термін зберігання. 2 роки від дати виготовлення.
ТАРА: 10 л.

Мікро-Мінераліс (Зернові) – це рідке комплексне мікродобриво, вироблене за
новітніми нанотехнологіями, яке містить мікро- та макроелементи в легкодоступній формі, необхідні для росту і розвитку зернових культур.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс
(Зернові), амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Mo

Mg

Mn

Cu

Co

Fe

Zn

B

N

0,5

4,0

1,0

1,5

0,5

1,4

1,0

0,3

5,0

Переваги:
•
Завдяки
новітній
технології
виробництва,
мікро- та макроелементи, які входять до складу
Мікро-Мінераліс (Зернові), суттєво прискорюють ферментні реакції, пожвавлюють обмін речовин, покращують
інтенсивність дихання та біо- і фотосинтез.
• Поверхневий електричний заряд активних частинок
металів забезпечує відмінне прилипання до поверхонь і
швидке проникнення їх у клітини рослин.
•
Позакоренева
обробка
мікродобривом
Мікро- Мінераліс (Зернові) підвищує морозостійкість
та зимостійкість рослин, стимулює їх ріст та розвиток,
посилює резистентність та стресостійкість, збільшує
урожайність та якість отриманої продукції.
ЗАСТОСУВАННЯ
Позакореневе
підживлення
Мікро-Мінераліс
(Зернові) краще проводити заздалегідь, ще до появи
симптомів дефіциту елементів мінерального живлення,
в критичні фази росту та розвитку рослин, коли дефіцит елементів живлення може призвести до найбільших
втрат врожаю та погіршення показників його якості.
Норми витрати препарату
Мікро-Мінераліс (Зернові):
Культура,
що обробляється

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку культури

Максимальна
кількість
обробок

Пшениця, ячмінь,
жито, овес,
інші

1,0-1,5
л/га

Позакореневе підживлення:
фаза кущення, фаза виходу
в трубку, початок молочної
стиглості зерна

3

Норма витрати робочої рідини: 250-300 л/га.
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Мікро-Мінераліс, РК

Мікро-Мінераліс, РК

(Бобові)

(Олійні)

Мікро-Мінераліс (Бобові) – рідке комплексне мікродобриво, призначене для
позакореневого підживлення бобових культур.
Мікро-Мінераліс (Бобові) повністю задовольняє потребу бобових культур в основних мікроелементах. Зокрема, молібден відіграє особливу роль у формуванні
високого врожаю бобових, поліпшує азотний обмін у рослинах, бере участь в утворенні білків, підсилює процеси
фотосинтезу та азотфіксації.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Бобові),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Mo

Mg

Mn

Cu

Co

Zn

Fe

B

N

1,0

1,4

0,9

1,0

0,8

1,05

0,2

0,3

2,0

Переваги:
• Підвищує стійкість бобових культур (сої, гороху, нуту
та ін.) до грибкових та бактеріальних хвороб, посухи та
екстремальних температур.
• Підсилює азотфіксацію з повітря, покращує синтез
хлорофілу та активізує процес фотосинтезу.
• Покращує якісні показники врожаю завдяки підвищенню вмісту білка в насінні.
• Підвищує урожайність бобових завдяки збільшенню
кількості закладених репродуктивних органів та активному росту вегетативної маси.
Норми витрати препарату
Мікро-Мінераліс (Бобові):
Культура,
що обробляється

Соя, горох
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Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку
культури

Максимальна
кількість
обробок

1,0-1,5 л/га

Позакореневе
підживлення:
3-5 справжніх листків,
фаза бутонізації,
фаза початку формування бобів

3

Норма витрати робочої рідини: 250-300 л/га.

Мікро-Мінераліс (Олійні) – спеціальне рідке комплексне мікродобриво для позакореневого підживлення олійних культур. Введення в технологію вирощування
олійних культур позакореневого підживлення Мікро-Мінераліс (Олійні) позитивно впливає на вміст жирів в рослині. Крім комплексу мікро- та макроелементів
мікродобриво Мікро-Мінераліс (Олійні) містить бор і мідь, які підвищують вміст
олії в насінні, та цинк, який позитивно впливає на вміст фосфоліпідів в рослині.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Олійні),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Mg

Mn

Cu

Zn

B

K

N

4,0

1,0

0,5

1,0

2,0

1,0

5,0

Переваги:
• Застосування Мікро-Мінераліс (Олійні) на посівах
олійних культур значно підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов та патогенних організмів.
• Мікро-Мінераліс (Олійні) значно підвищує імунітет
та зимостійкість ріпаку озимого, стимулює розвиток його
кореневої системи, покращує водний баланс.
• Підвищує якісні (олійність) та кількісні показники
урожаю.
Норми витрати препарату Мікро-Мінераліс
(Олійні):
Культура,
що обробляється

Ріпак

Соняшник

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку
культури

Максимальна кількість
обробок

1,0-1,5 л/га

Позакореневе
підживлення:
восени, 5-7 листків
(озимий ріпак),
початок стеблування,
початок бутонізації

3

1,0-1,5 л/га

Позакореневе
підживлення:
у фазі 3-4 пар
листків,
у фазі 5-7 пар
листків

2

Норма витрати робочої рідини: 250-300 л/га.
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Мікро-Мінераліс, РК

Мікро-Мінераліс, РК

(Кукурудза)

(Буряки)

Мікро-Мінераліс (Кукурудза) – це рідке комплексне мікродобриво, яке містить
мікро- та макроелементи, що відповідають всім фізіологічним вимогам кукурудзи і є найбільш необхідними для її росту та розвитку.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс
(Кукурудза), амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Mg

Mn

Cu

Fe

Zn

B

N

4,0

1,0

0,8

0,5

1,5

0,5

5,0

Переваги:
• Поверхневий електричний заряд активних частинок
металів забезпечує відмінне прилипання до поверхонь і
швидке проникнення їх у клітини рослин.
• До складу мікродобрива Мікро-Мінераліс
(Кукурудза) входить комплекс мікроелементів без сторонніх домішок, які не створюють фітотоксичного впливу
на рослину та повністю нею засвоюються.
• Позакоренева обробка кукурудзи мікродобривом
Мікро-Мінераліс (Кукурудза) забезпечить її збалансоване живлення, зменшить наслідки стресу після обробки
ЗЗР, підвищить врожайність культури на 10-20% та покращить його якісні показники.
Найважливіший період у розвитку кукурудзи –
фаза 3-5 справжніх листків. Незбалансованість живлення
в цей період майже неможливо компенсувати у майбутні
фази розвитку рослини, оскільки саме в цей період формуються генеративні органи, що визначають майбутню
врожайність. Наступна критична фаза – це 7-9 листків,
і саме в цей період проведення підживлення покращує
озерненість початків кукурудзи.
Норми витрати препарату Мікро-Мінераліс
(Кукурудза):
Культура,
що обробляється
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Кукурудза

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку
культури

1-1,5 л/га

Позакореневе
підживлення:
фаза 3-5 листків;
фаза 7-9 листків

Норма витрати робочої рідини: 250-300 л/га.

Максимальна
кількість
обробок

2

Мікро-Мінераліс (Буряки) – рідке комплексне мікродобриво, призначене для позакореневого підживлення всіх сортів та гібридів цукрових, кормових і столових буряків. Співвідношення мікроелементів, які містяться в
Мікро-Мінераліс (Буряки), повністю відповідає фізіологічним потребам цукрових, кормових та столових буряків.
Пріоритетними мікроелементами
для нормального розвитку цукрових,
кормових та столових буряків є:
Бор приймає участь в кисневому живленні тканин. Використання бору в технології вирощування приводить до
підвищення цукристості в коренеплодах цукрового буряку.
Марганець покращує гідролітичні процеси в рослині.
Молібден необхідний для процесу синтезу білків в
рослинах.
Кобальт позитивно впливає на дихальні процеси та
енергетичний обмін.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Буряки),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Mo

Mg

Mn

Cu

Co

Fe

Zn

B

I

K

N

0,1

3,0

1,0

1,5

0,15

1,0

0,9

2,0

0,01

2,0

6,5

Переваги:
• Підвищує імунітет рослин (стійкість до несприятливих погодних умов та хвороб).
• Знімає стрес при пестицидному навантаженні.
• Зменшує пошкодження кореневою гниллю.
• Покращує цілісність коренеплоду (уникнення дуплистості та розтріскувань).
• Підвищення урожайності до 30%.
• Підвищення вмісту цукрів в коренеплодах.
Норми витрати препарату
Мікро-Мінераліс (Буряки):
Культура,
що обробляється

Буряки

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку
культури

Максимальна кількість
обробок

1,0-1,5 л/га

Позакореневе
підживлення:
до змикання в рядках,
до змикання
в міжряддях

2

Норма витрати робочої рідини: 250-300 л/га.
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Мікро-Мінераліс, РК

Мікро-Мінераліс», РК

(Картопля)

(Овочеві)

Мікро-Мінераліс (Картопля) – спеціалізоване рідке мікродобриво, яке не
містить хлору, для позакореневого підживлення картоплі, хімічний склад якого
відповідає фізіологічним потребам даної культури.
Картопля дуже вибаглива культура
до багатьох макро- та мікроелементів:
Калій покращує утворення сухих речовин.
Магній посилює процес фотосинтезу.
Мідь відіграє роль антидепресанта при несприятливих
погодних умовах та посилює стійкість картоплі до хвороб.
Марганець і бор збільшують вміст сухих речовин та
потрібні для утворення крохмалю.
Композиція з бору, марганцю та магнію зменшує враженість паршею.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Картопля),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Mo

Mg

Mn

Cu

Co

Fe

Zn

B

N

0,1

4,0

1,5

2,0

0,3

0,5

1,5

3,0

5,0

Переваги:
• Підвищує урожайність картоплі на 10-20 %.
• Збільшує період зберігання та покращує лежкість
картоплі.
• Покращує смакові якості бульб.
• Збільшує кількість зав’язі, прискорює процес цвітіння
та достигання бульб.
• Підвищує стресостійкість та імунітет рослин.
• Знижує рівень нітратів в бульбах.
Норми витрати препарату
Мікро-Мінераліс (Картопля):
Культура,
що обробляється

Картопля
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Норма
витрати
препарату

1-1,5 л/га

Фаза розвитку
культури

Мікро-Мінераліс (Овочеві) – це рідке комплексне мікродобриво, яке містить всі
основні мікроелементи, необхідні для живлення овочевих культур.
Наявність у мікродобриві наносполук заліза, марганцю, цинку, міді, бору та молібдену позитивно впливає на
якість плодів, смакові властивості, урожайність та лежкість вирощеної продукції.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Овочеві),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Mg

Mn

Cu

Fe

Zn

B

P

K

N

3,0

0,5

1,0

1,5

0,5

2,5

5,0

2,0

5,0

Переваги:
• Підвищує урожайність та якість вирощуваної
продукції.
• Прискорює процес цвітіння, збільшує кількість зав’язі,
пришвидшує дозрівання плодів.
• Знижує рівень нітратів в плодах.
• Підвищує імунітет та стресостійкість рослин.
Норми витрати препарату
Мікро-Мінераліс (Овочеві):

Культура,
що обробляється

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку
культури

Максимальна кількість
обробок

Овочеві

1,0-1,5 л/га

Позакореневе
підживлення
в період вегетації

2

Максимальна кількість
обробок

Позакореневе
підживлення:
фаза бутонізації;
після цвітіння

2

Норма витрати робочої рідини: 250-300 л/га.
Норма витрати робочої рідини: 250-300 л/га.
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Мікро-Мінераліс, РК

Мікро-Мінераліс, РК

(Універсальний)

(Універсальний)

Мікро-Мінераліс (Універсальний) – рідке комплексне мікродобриво для позакореневого обробітку широкого спектру польових і овочевих культур.
СКЛАД мікродобрива
Мікро-Мінераліс (Універсальний),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Мо

Mn

Mg

Cu

Со

Fe

Zn

B

P

K

N

0,1

0,5

2,0

1,0

0,1

0,8

1,5

2,0

3,0

5,0

2,0

Переваги:
• Можливе використання на більшості сільськогосподарських культур.
• Підвищує імунітет рослин (стійкість до несприятливих погодних умов та хвороб).
• Повна відсутність фітотоксичності.
•
Позакоренева
обробка
мікродобривом
Мікро-Мінераліс (Універсальний) підвищує морозостійкість та зимостійкість рослин, стимулює їх ріст
та розвиток, посилює резистентність та стресостійкість,
збільшує урожайність та якість отриманої продукції.
• Підвищує стійкість до хвороб та подовжує період якісного збереження продукції.
Норми витрати препарату Мікро-Мінераліс
(Універсальний):
Культура,
що обробляється

Польові
та овочеві
культури

Норма
витрати
препарату

1-1,5 л/га

Фаза розвитку
культури

Позакореневе
підживлення
в період
вегетації

Максимальна кількість
обробок

2-3

Мікро-Мінераліс (Універсальний) Плюс – рідке комплексне мікродобриво для
позакореневого обробітку широкого спектру польових і овочевих культур.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Універсальний) Плюс,
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Мо

Mn

Mg

Cu

Со

Fe

Zn

B

S

P

K

N

0,1

0,5

2,0

1,0

0,1

0,8

1,5

2,0

8,0

3,0

5,0

2,0

Переваги:
• Можливе використання на більшості сільськогосподарських культур.
• Підвищує імунітет рослин (стійкість до несприятливих
погодних умов та хвороб).
• Повна відсутність фітотоксичності.
•
Позакоренева
обробка
мікродобривом
Мікро-Мінераліс (Універсальний) Плюс підвищує морозостійкість та зимостійкість рослин, стимулює їх ріст
та розвиток, посилює резистентність та стресостійкість,
збільшує урожайність та якість отриманої продукції.
• Підвищує стійкість до хвороб та подовжує період якісного збереження продукції.
Порівняння засвоюваності різних форм сірки
(органічної та неорганічної) рослинами.
Критерії

Неорганічна (у формі SO2 , SO2-3, SO2-4)

Органічна (S)

Швидкість
проникнення у
рослину

Швидкість проникнення у рослину залежить від
багатьох факторів: кислотність ґрунту; вологозабезпечення; активність мікрофлори в ґрунті та
на рослині та ін.

Через 5-10 хв. після внесення.
Повністю засвоюється рослиною протягом 2 годин після внесення

Сумісність з іншими мікроелементами в комплексних добривах

При поєднанні з іншими елементами можуть
утворюватися важкорозчинні сполуки

Не утворює важкорозчинних сполук.
Завдяки позитивному впливу на проникність клітинних мембран, органічна сірка є відмінним транспортуючим
засобом для інших мікроелементів

Фізіологічна
доступність для
рослини

Для поглинання та засвоєння неорганічної сірки рослина витрачає багато енергії. Наприклад,
аніон сірчаної кислоти SO2-4 , перш ніж бути використаним для утворення органічних сполук в
рослині, повинен бути відновлений.
На цей процес рослинна повинна витратити
496 кДж/моль енергії

Органічна сірка відразу бере участь
у формуванні амінокислот та білків,
без надмірних витрат енергії на відновлення

Норми витрати препарату Мікро-Мінераліс (Універсальний) Плюс:
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Норма витрати робочого розчину: 250-300 л/га для польових та овочевих культур.

Культура, що
обробляється

Норма витрати
препарату

Фаза розвитку культури

Максимальна кількість обробок

Польові та овочеві
культури

1-1,5 л/га

Позакореневе підживлення
в період вегетації

2-3

Норма витрати робочого розчину: 250-300 л/га для польових та овочевих культур.
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Мікро-Мінераліс, РК

Мікро-Мінераліс, РК

(Фосфор-Калій)

(Калій)

Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій) – це легкозасвоюване рідке фосфорно-калійне добриво для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
P

K

7,5

10,0

Мікро-Мінераліс (Калій) – інноваційне мікродобриво,
призначене для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, чутливих до нестачі калію.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Калій),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %

N

К

N

10,0

3,0

2,0

Перевагами мікродобрива
Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій) є:
• збалансоване співвідношення легкодоступних форм
фосфору та калію;
• можливість забезпечення оптимального живлення
рослин у критичні фази розвитку;
• стимуляція розвитку кореневої системи (особливо на
початкових фазах органогенезу);
• підвищення зимо- та морозостійкості рослин;
• забезпечення високої урожайності та поліпшення якості товарної продукції.
• Не містить хлору.
Норми витрати препарату
Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій):

Нестача калію позначається, насамперед, на розвитку
репродуктивних органів. Затримується розвиток зародків
насіння, а отримане насіння характеризується поганими
якісними показниками.
Зовнішні ознаки калійного голодування у рослин
виявляються на листі знизу вверх: починаючи з країв, передчасно жовкнуть, потім буріють (іноді з червоними чи іржавими вкрапленням),
набирають вигляду обпалених та відмирають. При недостачі калію клітини ростуть
нерівномірно, що є причиною гофрованості, куполоподібної форми листя. У картоплі
на листках з’являється характерний бронзовий наліт. Недостача калію візуально стає
помітною зазвичай у середині вегетації, коли підживлення вже малоефективне.
Мікродобриво Мікро-Мінераліс (Калій) значно підвищує стійкість рослин до
несприятливих погодних умов, тому є незамінним в зонах ризикового землеробства.
Переваги:
• Допомагає рослинам переносити тимчасову посуху.
• Підвищує морозостійкість.
• Позитивно впливає на процес фотосинтезу.
• Підвищує стійкість до вилягання.
Норми витрат препарату Мікро-Мінераліс (Калій):

Культура, що
обробляється

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку культури

Максимальна кількість
обробок

Зернові

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза кущення;
фаза відновлення вегетації

2

Культура, що
обробляється

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку культури

Максимальна
кількість обробок

Кукурудза

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення фаза 3-5 листків

1

Пшениця озима,
ярий ячмінь

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза кущення,
фаза виходу в трубку, початок наливу зерна

3

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
формування розетки;
формування стебла;
бутонізація

3

Соняшник

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза 5-7 пар листків, наступні дві обробки через кожні 7-10 днів

2

Кукурудза

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза 3-7 листків,
повторно через 2 тижні

2

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
фаза 4-8 листків;
фаза 10-12 листків;
змиканням міжрядь

Ріпак

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
фаза стеблування, бутонізації

2

Соя, горох

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: 3-5 справжніх листків, фаза бутонізації, фаза початок наливу бобів

3

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
формування стебла;
змиканням міжрядь;
формування зелених ягід

Цукрові буряки

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: до змикання в
рядках, до змикання в міжряддях

2

Картопля

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
фаза стеблування, бутонізації

2

Томати

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза укорінення,
бутонізації, початок масового утворення плодів

3

Ріпак

Буряки

Картопля
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Овочі

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
формування 2-3 справжніх листків;
наступні через 7-10 днів (двічі)

Норма виливу робочої рідини: 200-300 л/га – польові культури.

3

3

3

Норма виливу робочої рідини: 200-300 л/га – польові культури.
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Мікро-Мінераліс, РК

Мікро-Мінераліс, РК

(Магній)

(Бор + МЕ)

Мікро-Мінераліс (Магній) – це інноваційне мікродобриво, призначене для компенсації дефіциту магнію в рослинах
шляхом позакореневого підживлення.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Магній),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
N

B

N

4,0

2,0

10,0

2,0

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку культури

Пшениця озима,
ярий ячмінь

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза кущення,
фаза виходу в трубку, початок наливу зерна

3

Соняшник

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза 5-7 пар листків, наступні дві обробки через кожні 7-10 днів

2

Кукурудза

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
фаза 3-7 листків, повторно через 2 тижні

2

Ріпак

1,0-1,5 л/га

Позакореневе піджив.: фаза стеблування, бутонізації

2

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
3-5 справжніх листків, фаза бутонізації,
фаза початку наливу бобів

Соя, горох

22

Цукрові буряки
Картопля
Томати

1,0-1,5 л/га

СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Бор + МЕ), %

Mg

Магній впливає на всі процеси у клітинах рослин, де відбувається передача хімічної енергії та її накопичення (фотосинтез, дихання, гліколіз тощо). Разом з кальцієм, магній бере
участь у побудові пектинових речовин стінок клітин. Більше 300 ферментів активуються магнієм завдяки його специфічному зв’язуванню в комплекси. Магній також позитивно впливає на перенесення та
засвоєння фосфору.
Ознаки дефіциту магнію особливо часто спостерігаються на легких ґрунтах. До
них відноситься міжжилковий хлороз старих листків, які твердіють, стають ламкими,
передчасно всихають і опадають. Гострий дефіцит магнію викликає «мармуровість»
листя. Дуже необхідний культурам, які виносять велику кількість магнію з ґрунту - цукровий буряк, виноград, картопля, культури закритого ґрунту.
Позакореневе підживлення мікродобривом
«Мікро-Мінераліс» (Магній) дозволить:
• значно підвищити стійкість рослин до несприятливих погодних умов;
• поліпшити процеси фотосинтезу та дихання рослини;
• підвищити резистентність та імунітет рослини.
Норми витрати препарату Мікро-Мінераліс (Магній):
Культура, що
обробляється

Застосування мікродобрива Мікро-Мінераліс (Бор + МЕ) усуває дефіцит бору в
рослинах, регулює процеси запилення та вуглецевий і білковий обмін, стимулює
синтез фітогормонів. Збільшує врожайність та якість отриманого врожаю. Підвищує імунітет та стійкість рослин до бактеріальних захворювань.

Позакореневе підживлення: до змикання в рядках, до змикання в міжряддях

Максимальна кількість
обробок

Переваги Мікро-Мінераліс (Бор + МЕ):
• Завдяки інноваційній технології виробництва не справляє
фітотоксичного впливу на рослину.
• Містить низку мікроелементів, які сприяють швидкому та
повному засвоюванню бору рослиною.
• Сприяє розвитку генеративних органів.
• Збільшує кількість квіток та попереджає їх абортивність.
• Покращує здатність рослини протистояти бактеріальним
хворобам, дуплистості плодів, гнилям.
• Підвищує вміст цукрів.
• Збільшує строки зберігання продукції.
Норма витрати препарату Мікро-Мінераліс (Бор + МЕ):
Фаза розвитку культури

Максимальна
кількість
обробок

Позакореневе підживлення: фаза 4-6 листків;
відновлення вегетації; фаза бутонізації

3

Позакореневе підживлення: фаза 6-8 листків;
фаза 10-12 листків; перед змиканням рядків

3

Кукурудза

Позакореневе підживлення: фаза 7-10 листків

1

Бобові

Позакореневе підживлення: фаза бутонізації;
початок наливу зерна

2

Соняшник

Позакореневе підживлення:
фаза 5-7 пар листків

1

Позакореневе підживлення: фаза бутонізації

1

Позакореневе підживлення:
через 2 тижні після сходів; через кожні
7-10 днів після першої обробки (двічі)

3

Культура, що
обробляється

Норма
витрати
препарату

Ріпак
Цукровий
буряк

1-1,5 л/га

3
2

1,0-1,5 л/га

Позакореневе піджив.: фаза стеблування, бутонізації

2

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза укорінення,
бутонізації, початок масового утворення плодів

3

Норма виливу робочої рідини: 200-300 л/га – польові культури.

Дефіцит бору у рослинах призводить до:
• Нагромадження фенолів (токсичні сполуки життєдіяльності рослин).
• Гальмування розвитку генеративних органів: зменшення числа квіток та зав’язі, зменшення кількості стручків і насіння (ріпак), дуплистості плодів (буряк, картопля), розвитку
коричневої гнилі (капуста), буріння верхівки, припинення росту листків (соняшник).
• Деформування листків.
• Затримки в розвитку пилку.

Картопля
Овочі

1-1,5 л/га

Норма виливу робочої рідини: 200-300 л/га – польові культури.
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Мікро-мінераліс, РК

Мікро-Мінераліс, РК

(Мідь)

(Цинк)

Мікро-Мінераліс (Мідь) – це універсальне та легкозасвоюване
рідке мікродобриво, призначене для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, чутливих до нестачі міді.

Мікро-Мінераліс (Цинк) – це легкозасвоюване рідке мікродобриво, призначене для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, чутливих до нестачі цинку.

СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Мідь),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %

СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Цинк),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %

Сu

N

Zn

N

4,0

2,0

2,5

2,0

Мідь входить до складу ферментів і бере участь в окисно-відновних перетвореннях, близько 50% її міститься в хлоропластах.
При дефіциті міді порушується лігнофікація клітинних стінок,
знижується інтенсивність дихання і фотосинтезу. Ознаки мідного голодування проявляються найчастіше на торф’янниках та кислих піщаних ґрунтах.
Симптоми захворювання для зернових культур виражаються в побілінні і засиханні кінчиків
листової пластинки. При сильному дефіциті міді рослини починають посилено кущитися,
але надалі колосіння не відбувається, і все стебло поступово засихає. Плодові культури при
нестачі міді хворіють, так званою, суховершинністю або екземою.
Найбільш чутливими рослинами до нестачі міді є: пшениця, ячмінь, овес, льон, кукурудза, морква, буряк, цибуля, шпинат, люцерна, білокачанна капуста, картопля.
Позакореневе підживлення мікродобривом Мікро-Мінераліс (Мідь):
• підвищує стійкість рослин проти грибкових і бактеріальних захворювань;
• знижує захворювання зернових культур різними видами сажки;
• підвищує стійкість рослин до бурої плямистості;
• підвищує вміст гідрофільних колоїдів, що є найбільш ефективним в сухе та спекотне літо.

Цинк входить до складу багатьох ферментів, бере участь в
утворенні хлорофілу, сприяє синтезу вітамінів, тому підживлення цинком посилює ріст рослин. Цинк відіграє важливу
роль в окислювально-відновних процесах, що протікають в
рослинних організмах. Дефіцит цинку призводить до порушення фосфорного обміну:
зростає вміст неорганічного фосфату, сповільнюється його перетворення в органічні форми, що проявляється на рослинах у хлоротичних плямах на листках, які стають блідо-зеленими, а в деяких рослин майже білими. Ознаками нестачі цинку в рослині є: розвиток
міжжилкового хлорозу, затримка росту рослини, порушення процесу достигання насіння.
У кукурудзи між жилками листка з’являються ясно жовті смуги (білі плями), нові листки
блідо-жовті або білі. У фруктових дерев відмирають бруньки і пагони, опадає листя.
Позакореневе внесення Мікро-Мінераліс (Цинк) дозволить:
• підвищити урожай всіх польових, овочевих і плодових культур;
• знизити ураженість рослин грибковими захворюваннями;
• підвищити цукристість плодових і ягідних культур;
• підвищити жаро-, посухо- та морозостійкість рослин;
• збільшити вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин в рослинах.

Норми витрати препарату Мікро-Мінераліс (Мідь):
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Культура, що
обробляється

Норма
витрати
препарату

Пшениця озима,
ярий ячмінь

Норми витрати препарату Мікро-Мінераліс (Цинк):

Фаза розвитку культури

Максимальна кількість
обробок

Культура, що
обробляється

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку культури

Максимальна кількість
обробок

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза кущення, фаза
виходу в трубку, початок наливу зерна

3

Пшениця озима,
ярий ячмінь

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза кущення, фаза
виходу в трубку, початок наливу зерна

3

Соняшник

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза 5-7 пар листків, наступні дві обробки через кожні 7-10 днів

2

Соняшник

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза 5-7 пар листків, наступні дві обробки через кожні 7-10 днів

3

Кукурудза

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
фаза 3-7 листків, повторно через 2 тижні

2

Кукурудза

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза 3-7 листків,
повторно через 2 тижні

2

Ріпак

1,0-1,5 л/га

Позакореневе піджив.: фаза стеблування, бутонізації

2

Ріпак

1,0-1,5 л/га

Позакореневе піджив.: фаза стеблування, бутонізації

2

Соя, горох

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: 3-5 справжніх листків, фаза бутонізації, фаза початку наливу бобів

3

Бобові

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: 3-5 справжніх листків, фаза бутонізації, фаза початку наливу бобів

3

Цукрові буряки

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: до змикання в рядках, до змикання в міжряддях

2

Цукрові буряки

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: до змикання в рядках, до змикання в міжряддях

2

Картопля

1,0-1,5 л/га

Позакореневе піджив.: фаза стеблування, бутонізації

2

Картопля

1,0-1,5 л/га

Позакореневе піджив.: фаза стеблування, бутонізації

2

Томати

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза укорінення, бутонізації, початок масового утворення плодів

3

Томати

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: укорінення, та фазах: бутонізації, початок масового утворення плодів

3

Норма виливу робочої рідини: 200-300 л/га – польові культури.

Норма виливу робочої рідини: 200-300 л/га – польові культури.
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Мікро-Мінераліс, РК

Мікро-Мінераліс, РК

(Молібден)

(Марганець)

Мікро-Мінераліс (Молібден) – це універсальне та легкозасвоюване рідке мікродобриво, призначене для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Молібден),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Мо

N

1,0

2,0

Молібден часто називають мікроелементом азотного
обміну, оскільки він входить до складу нітратредуктази і
нітрогенази. При недостачі молібдену, що часто буває на
кислих ґрунтах, в тканинах накопичується велика кількість нітратів і порушується нормальний обмін речовин у рослин. Затримується
ріст рослин, гальмується синтез хлорофілу. Молібден відіграє важливу роль у фіксації молекулярного азоту з атмосфери бульбочковими азотфіксуючими бактеріями. При нестачі молібдену послаблюється ріст рослин, затримується цвітіння,
листки стають світло-зеленого кольору, потім буріють і відмирають.
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Мікро-Мінераліс (Марганець) – це універсальне та легкозасвоюване рідке мікродобриво, призначене для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур,
чутливих до нестачі марганцю.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Марганець),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Mn

N

3,0

2,0

Позакореневе внесення Мікро-Мінераліс (Молібден) сприятиме:
• кращому засвоєнню атмосферного азоту бульбочковими бактеріями;
• повноцінному азотному живленню рослин;
• збільшенню вмісту білка в зерні, вітамінів і цукрів у овочах;
• підвищенню стійкості рослин до заморозків та посухи.

Марганець активізує ферменти у рослині, накопичується в листках і бере участь в фотолізі води, будучи компонентом фотосистеми. Сприяє накопиченню і пересуванню цукру з листя у коренеплоди, стимулює наростання нових тканин в точках росту,
покращує поглинання заліза з ґрунту і попереджає хлороз. При його відсутності
різко знижується виділення кисню при фотосинтезі і вміст вуглеводів, особливо в
корінні.
Чутливими культурами до нестачі марганцю є: озимі та ярі зернові, соя,
буряк цукровий, кормовий і столовий, кукурудза, картопля, яблуня. Надходження марганцю в рослини знижується при низьких температурах і високій вологості
ґрунту, що найчастіше спостерігається ранньою весною, коли від цього в значній
мірі страждають озимі.
Внесення Мікро-Мінераліс (Марганець) посилює синтез вітаміну С, каротину,
глютаміну у плодових і овочевих культурах; у цукрових буряків зростає цукристість
коренеплодів; у бобових – фіксація атмосферного азоту бульбочковими бактеріями.

Норми витрати препарату Мікро-Мінераліс (Молібден):

Норми витрати препарату Мікро-Мінераліс (Марганець):
Культура, що
обробляється

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку культури

Максимальна кількість
обробок

Пшениця озима,
ярий ячмінь

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза кущення, фаза
виходу в трубку, початок наливу зерна

3

Соняшник

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза 5-7 пар листків, наступні дві обробки через кожні 7-10 днів

2

Кукурудза

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
фаза 3-7 листків, повторно через 2 тижні

2

Ріпак

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
фаза стеблування, бутонізації

2

3

Соя, горох

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: 3-5 справжніх листків, фаза бутонізації, фаза початку наливу бобів

3

Позакореневе підживлення: до змикання в рядках, до змикання в міжряддях

2

Цукрові буряки

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: до змикання в рядках, до змикання в міжряддях

2

1,0-1,5 л/га

Позакореневе піджив.: фаза стеблування, бутонізації

2

Картопля

1,0-1,5 л/га

2

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза укорінення, бутонізації, початок масового утворення плодів

Позакореневе підживлення:
фаза стеблування, бутонізації

3

Томати

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза укорінення,
бутонізації, початок масового утворення плодів

3

Культура, що
обробляється

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку культури

Максимальна кількість
обробок

Пшениця озима,
ярий ячмінь

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза кущення, фаза
виходу в трубку, початок наливу зерна

3

Соняшник

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: фаза 5-7 пар листків, наступні дві обробки через кожні 7-10 днів

2

Кукурудза

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення:
фаза 3-7 листків, повторно через 2 тижні

2

Ріпак

1,0-1,5 л/га

Позакореневе піджив.: фаза стеблування, бутонізації

2

Соя, горох

1,0-1,5 л/га

Позакореневе підживлення: 3-5 справжніх листків, фаза бутонізації, фаза початку наливу бобів

Цукрові буряки

1,0-1,5 л/га

Картопля
Томати

Норма виливу робочої рідини: 200-300 л/га – польові культури.

Норма виливу робочої рідини: 200-300 л/га – польові культури.
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Мікро-Мінераліс, РК

Біо-Мінераліс, РК

(Залізо)

(Інокулянт для cої+МЕ)

Мікро-Мінераліс (Залізо) – високоефективне рідке мікродобриво, призначене для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, чутливих до дефіциту заліза.
СКЛАД мікродобрива Мікро-Мінераліс (Залізо),
амонійно-карбоксилатних комплексонів, %
Fe

N

2,0

2,0

Залізо бере участь у функціонуванні основних елементів електрон-транспортних ланцюгів дихання і фотосинтезу, у відновленні молекулярного азоту і нітратів до аміаку, каталізує
початкові етапи синтезу хлорофілу. Нестача заліза часто має місце при перезволоженні
на карбонатних, на погано дренованих ґрунтах, проявляється в пожовтінні листя (хлороз) і
зниженні інтенсивності окисно-відновних процесів.
Нестача заліза призводить до:
• Міжлисткового хлорозу молодого листя.
• Пожовтіння всієї листової пластини.
• Формування дрібних листків.
• Зниження вмісту цукрів.
Переваги Мікро-Мінераліс (Залізо):
• Завдяки інноваційній технології виробництва мікродобриво Мікро-Мінераліс (Залізо) характеризується високою біодоступністю для рослинних клітин.
• Має високу ефективність завдяки прискоренню ферментативних реакцій, які впливають на обмін речовин.
• Покращує інтенсивність дихання та біо- і фотосинтез.
• Позитивно впливає на якість урожаю.
Норми витрати препарату Мікро-Мінераліс (Залізо):
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Культура, що
обробляється

Норма
витрати
препарату

Фаза розвитку культури

Максимальна
кількість обробок

Пшениця озима,
ярий ячмінь

1,0-1,5 л/га

Фаза кущення, фаза виходу в трубку, початок
наливу зерна

3

Соняшник

1,0-1,5 л/га

Фаза 5-7 пар листків, наступні дві обробки
через кожні 7-10 днів

2

Кукурудза

1,0-1,5 л/га

Фаза 3-7 листків, повторно через 2 тижні

2

Ріпак

1,0-1,5 л/га

Фаза стеблування, бутонізації

2

Соя, горох

1,0-1,5 л/га

3-5 справжніх листків, фаза бутонізації, фаза
початку наливу бобів

3

Цукрові буряки

1,0-1,5 л/га

До змикання в рядках, до змикання в міжряддях

2

Картопля

1,0-1,5 л/га

Фаза стеблування, бутонізації

2

Томати

1,0-1,5 л/га

Фаза укорінення, бутонізації, початок масового утворення плодів

3

Норма виливу робочої рідини: 200-300 л/га – польові культури.

СКЛАД
Гелевий препарат жовтого кольору зі специфічним
запахом живильного дріжджового середовища, яке являє собою рідку концентровану суміш на основі культури азотфіксуючих бульбочкових бактерій Rhizobium
japonicum (титр 5х109 КУО/см3), активованих нанокарбоксилатами Со, Мо, Mg.
ОПИС
Біо-Мінераліс (Інокулянт для сої+МЕ) сприяє біологічному оздоровленню ґрунтів та знижує шкідливу
дію нітратів від тривалого застосування хімічних добрив, дозволяє більш економно й ефективно витрачати
мінеральні добрива. Азотфіксуючі бактерії, розвиваючись у прикореневій зоні бобових культур, збагачують
ґрунт біологічним азотом, який максимально фіксується
з атмосферного повітря, таким чином покращуючи азотне живлення рослин. Мікроелементи, які містяться в
інокулянті, підвищують енергію проростання, сприяють
активному росту і розвитку кореневої системи, забезпечують ранні і дружні сходи культури.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Дія Біо-Мінераліс (Інокулянт для сої+МЕ) базується на здатності корисних мікроорганізмів, що містяться в ньому, засвоювати азот з атмосферного повітря та
переводити його в доступні для рослин форми, за рахунок симбіотичних зв’язків з рослиною, забезпечувати їх дешевим екологічно чистим азотом, формувати
більш розвинену кореневу систему, синтезувати рістстимулюючі речовини, придушувати ріст фітопатогенної
мікрофлори (збудників хвороб рослин) внаслідок конкурентного домінування. Бульбочкові бактерії препарату
Біо-Мінераліс (Інокулянт для сої+МЕ) мають унікальну симбіотичну спорідненість до сої, завдяки чому
досягається гарантовано стабільний ефект.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕПАРАТУ:
• підвищує урожайність зернобобових культур на
15-30%;
• стимулює поглинання макро- і мікроелементів з
ґрунту;
• відновлює та підвищує родючість ґрунтів, збагачуючи їх дешевим біологічно-фіксованим атмосферним азотом без додаткового внесення азотних добрив;
• позитивно впливає на врожай наступних культур у
сівозміні;
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• насичує ґрунт бульбочковими бактеріями, специфічними лише для сої, та
необхідними для її повноцінного росту та розвитку;
• поліпшує якість вирощеної продукції, збільшує вміст білків, вітамінів, вуглеводів;
• підвищує стійкість рослин до хвороб;
• не вимивається з ґрунту.
Препарат використовується для передпосівної інокуляції насіння сої
шляхом механізованої (бетономішалки чи машин для протруювання насіння
типу ПС-10) або ручної обробки посівного матеріалу. Бактеризація проводиться
в день посіву. На одну тонну насіння витрачається 1,5 л. препарату, який розводять на 8,0-10,0 л. робочого розчину. Для кращого нанесення інокулянта на
поверхню насінини в складі препарату містяться біологічні прилипачі. Незалежно від способу бактеризації, після обробки насіння потрібно підсушити, щоб
уникнути зниження норми висіву.
Дозволяється
при
обробці
насіння
поєднувати
Біо-Мінераліс
(Інокулянт для сої+МЕ) з інсектицидами, фунгіцидами (крім тих, що містять в
складі мідь (Сu)) та екологічно чистими мікроелементами Нано-Мінераліс, РК.
Увага!!! Не рекомендується зберігати робочий розчин більше 1 доби. Обробку проводити, уникаючи дії прямих сонячних променів, краще вранці або ввечері! Після обробки насіння необхідно висіяти впродовж 2 днів.
Зберігання. Препарат зберігати при t° від +3°С до +15°С в темному, захищеному від прямих сонячних променів місці, окремо від отрутохімікатів. Підвищення температури при зберіганні призводить до зменшення терміну придатності препарату.
Гарантований термін зберігання 6 місяців від дати виготовлення.
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Біо-Мінераліс

(біодобриво-біофунгіцид)
Склад: азотфіксуючі (Azotobacter chroococcum),
фосформобілізуючі (Bacillus megaterium), каліймобілізуючі та біофунгіцидні мікроорганізми (Bacillus
subtilis), біоколоїд-липкоген, комплекс біогенних металів - Cu, Fe, Co, Mo, Mg, Mn, Zn у формі нанокарбоксилатів.
ПРИЗНАЧЕННЯ:
Азотофіксуючі мікроорганізми – це група бактерій,
які мають ферментні системи, здатні каталізувати фіксацію молекулярного азоту з повітря в доступні для рослин
сполуки, тим самим підвищуючи родючість грунту. Також, вони синтезують деякі біологічно активні речовини,
в тому числі і деякі фітогормони, наприклад ауксини, тим
самим стимулюючи ріст і розвиток рослин, будучи біологічним стимулятором
росту рослин і синтезуючи фактори, необхідні для їх активного росту.
Фосформобілізуючі мікроорганізми – це мікроорганізми, які здатні перетворювати важкодоступні сполуки фосфору в доступну для рослин форму. Вітчизняними
вченими доведено, що фосфор знаходиться в грунті у складі хімічних сполук, засвоєння яких рослинами майже неможливо. Такого нерухомого, необмінного фосфору в
грунті міститься близько 5-6 тонн на гектар. Бактерії Bacillus megaterium, знаходячись у грунті, розкладають органічні речовини і вивільняють фосфор, який міститься
в них, переводячи його в розчинні солі фосфорної кислоти. В результаті чого, утворені
з’єднання фосфорної кислоти стають доступні для засвоєння рослинами.
Каліймобілізуючі та біофунгіцидні мікроорганізми - бактерії, які дозволяють рослині отримувати калій із важкорозчинних сполук у грунті. Зважаючи
на наявність у вищеназваних бактерій антагоністичних властивостей (проти фітопатогенів мають біофунгіцидну дію). Біофунгіцидна дія проявляється за рахунок
виділення антибіотиків та специфічних ферментів, які руйнують структуру грибів,
що збуджують хвороби.
Комплекс біогенних металів - Cu, Fe, Co, Mo, Mg, Mn, Zn у формі нанокарбоксилатів є відмінним активатором росту.
Біоколоїд-липкоген - полісахариди мікробного походження, які збільшують
захисні сили рослинного організму.
Особливості препарату:
• Збагачує грунт основними елементами живлення (азот, фосфор, калій).
• Нормалізаціє грунтову мікрофлору та максимально послаблює патогенну мікрофлору.
• Підвищує родючість грунту шляхом його структуризації та мінералізації.
• Збільшує врожайність сільськогосподарських культур більш ніж на 15%.
• Збільшує стійкість рослин до несприятливих погодних умов та стресів (різке
збільшення або зниження температури, заморозки, посуха, хімічний стрес).
• Забезпечує активну профілактику та лікування від грибкових та бактеріальних хвороб рослини.
• Збільшує ефективність захисту від шкідників, в т.ч. внутрішньостеблових.
• Знижує кількість нітратів на 50-90% в урожаї сільськогосподарських культур
та важких елементів на 30-60%.
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• Збільшує кількісні та якісні показники майбутнього врожаю.
• Має пролонговану мікробіологічну активність.
• Відмінною особливістю препарату є: безпека та легкість у застосуванні, сумісність з більшістю агрохімікатів та пестицидів, економічність, екологічність, окупність в 3-50 разів, корисна післядія на врожай наступних культур, універсальність
по відношенню до рослинного світу, широкий діапазон температур виживання та
ефективності +2 °С…+43 °С.
ЗАСТОСУВАННЯ. Перед початком робіт з обприскування поля, слід зробити розрахунки необхідної кількості препарату, в залежності від норми витрати
та площі ділянки, яку необхідно обробити, користуючись при цьому наведеною
нижче таблицею. Приготування робочого розчину і заправку обприскувача слід
робити на спеціально обладнаних майданчиках. Визначену кількість препарату залити у бак обприскувача, наповненого на третину чистою водою, включити
змішувач і через 15 хвилин, не виключаючи, долити необхідну кількість води.
Продовжувати перемішувати під час обробки для забезпечення однорідності робочого розчину.
Дозволяється
при
обробці
насіння
поєднувати
Біо-Мінераліс
(біодобриво-біофунгіцид) з інсектицидами та фунгіцидами (крім тих, що містять мідь (Сu) та алюміній (Al)). Для отримання додаткового ефекту, при обробці
насіння препаратом Біо-Мінераліс (біодобриво-біофунгіцид) дозволяється
його поєднання з екологічно чистими мікроелементами Нано-Мінераліс, РК.
Увага!!! Не рекомендується зберігати робочий розчин більше 1 доби. Обробку
по вегетації проводити уникаючи дії прямих сонячних променів, краще вранці
або ввечері! Після обробки насіння необхідно висіяти впродовж 2 днів.
Норми витрат препарату Біо-Мінераліс (біодобриво-біофунгіцид):
Культура, що
обробляється

Норма
витрати препарату

Пшениця, жито,
ячмінь, овес

1,0 – 1,5 л/т

Кукурудза

3,0 л/т

Буряк цукровий, ріпак,
соняшник, томати

5,0 л/т

Картопля

1,0 л/т

Соя

1,5-2,0 л/т

Пшениця, жито, ячмінь,
овес, кукурудза, буряк цукровий, ріпак, соняшник,
томати, картопля, соя

0,5 – 1,0 л/га

Фаза розвитку
культури

Максимальна кількість
обробок

Передпосівна обробка
насіння

1

Для позакореневого підживлення с/г культур в
період вегетації

2-3

*Максимальний захисний та рістстимулюючий ефект досягається при поєднанні передпосівної обробки насіння та обприскування рослин у період вегетації.
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Зберігання. Препарат зберігати при t° від +3 °С до +20°С в темному, захищеному від прямих сонячних променів місці, окремо від отрутохімікатів. Підвищення температури при зберіганні призводить до зменшення терміну придатності
препарату.
Гарантований термін зберігання: 6 місяців від дати виготовлення.
ТАРА: 10 л.

Біо-Мінераліс

(деструктор целюлози)
Препарат призначений для покращення розкладу пожнивних решток та поліпшення родючості ґрунту.
СКЛАД: ферменти грибів з фунгіцидними та целюлозолітичними властивостями роду триходерма
(Trichoderma specius, viride), лігнінові дріжджі з лігнінолітичними властивостями (Trichosporon cutaneum) та
актиноміцети (Actinomyces crisooviride); і фермент бактеріального целюлозолітика (Bacterial acilocalldarium).
ПРИЗНАЧЕННЯ. Біо-Мінераліс (деструктор целюлози) призначений для обробки стерні та ґрунту після
збирання врожаю сільськогосподарських культур. Прискорює розкладання рослинних решток, поліпшує ґрунтову родючість за рахунок збагачення його живильними
речовинами та розвитку специфічної мікрофлори. Знищує патогени, що передаються через рослинні рештки у ґрунт. Підвищує продуктивність сільськогосподарських культур на 10-30%.
Норма витрати препарату Біо-Мінераліс (деструктор целюлози):
Культура, що обробляється

Норма витрати
препарату

Норма витрати
азотних добрив

Норма виливу
робочого розчину

Зернові (пшениця, жито, ячмінь,
просо, гречка) суха маса

0,5-1л/т
соломи

5-6 кг д.р./т
соломи

250-300 л/га

Соняшник (суха маса)

0,5-1 л/т
соломи

5-6 кг д.р./т
соломи

300 л/га

Кукурудза (суха маса)

0,5-1 л/т
соломи

5-6 кг д.р./т
соломи

300 л/га

Ріпак (суха маса)

0,5-1 л/т
соломи

5-6 кг д.р./т
соломи

300 л/га

Загальні рекомендації. Визначену кількість препарату залити у бак обприскувача, наповненого на третину чистою водою, включити змішувач і через
15 хвилин, не виключаючи, долити ще третину води і додати необхідну кількість
заздалегідь приготований розчин аміачної селітри або КАС, довести до повного
баку обприскувач водою. Продовжувати перемішувати під час обробки для забезпечення однорідності робочого розчину.
Перед застосуванням збовтати! Робочий розчин препарату готувати безпосередньо перед заправкою обприскувача. Розчин препарату зберігати не більше
доби! Для покращення деструкції, рекомендується, відразу після внесення препарату, заробити рослинні рештки в грунт.
Обробка повинна проводитися при температурі не нижче +5 °С.
Заходи безпеки: препарат Біо-Мінераліс (деструктор целюлози) нетоксичний для людей, тварин та комах! При попаданні препарату на шкіру або в
очі промити водою.
Зберігання: препарат Біо-Мінераліс (деструктор целюлози) зберігають у герметичній упаковці за температури від +3 °С до +20 °С, у відкритій упаковці термін
зберігання 30 днів.
Гарантований термін зберігання: 1 рік від дати виготовлення.
ТАРА: 10 л.

33

Скарадо-М

Скарадо-М

(картопля)

(плодово-ягідні)

Біоінсектицидний препарат кишково-контактної дії для захисту культур родини пасльонові (картопля, томати, баклажани та ін.) від личинок колорадського жука (Leptinotarsa
decemlineata).
Склад
Вacillus thuringiensis var.thuringiensis титр - 5×109 кл/г.
Переваги:
• Безпечний для навколишнього середовища та людей.
• Не викликає резистентності у шкідників.
• Можливий обробіток в будь-яку фазу розвитку культури.
• Знищення личинок різного віку.
Норми витрати препарату Скарадо-М (картопля):
Культура, об’єкт,
що обробляється

Норма
витрати
препарату

Призначення

Спосіб,
час обробок,
обмеження

Макс. кратність обробок

Картопля, томати та інші

20-50 г/сотка

Листогризучі
шкідники

Обприскування
в період вегетації

3

Витрата робочого розчину для позакореневого обприскування - 5 л/сотку.
Робочий розчин не підлягає тривалому зберіганню, тому його необхідно готувати безпосередньо перед застосуванням та в кількостях, що не перевищують потреби.
Сумісний з усіма відомими добривами, пестицидами та агрохімікатами.
Фітотоксичність відсутня за умови дотримання регламентів використання.
Зберігання. Препарат зберігають за температури від +5 °С до +20 °С.
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Біоінсектицидний препарат кишково-контактної дії для захисту плодово-ягідних насаджень, від гусені лускокрилих
шкідників, таких як садова совка (Mamestra suasa); золотогузка (Euproctis chrysorrhoea); непарний шовкопряд (Ocneria
dispar); листовійка мінлива плодова (Hedia nubiferana); зимовий п’ядун (Operophthera brumata); білан жилкуватий
(Aporia crataegi) та ін.
Склад
Вacillus thuringiensis var.kurstaki титр 5×109 кл/г.
Переваги:
• Безпечний для навколишнього середовища та людей.
• Не викликає резистентності у шкідників.
• Можливий обробіток в любу фазу розвитку культури.
• Знищує личинки та гусінь різного віку більшості видів
лускокрилих шкідників.
Норми витрати препарату Скарадо-М (плодово-ягідні):
Культура, об’єкт,
що обробляється

Норма
витрати
препарату

Призначення

Спосіб,
час обробок,
обмеження

Макс. кратність
обробок

Плодово-ягідні насадження

20-50 г/сотка

Лускокрилі
шкідники

Обприскування
в період вегетації

3

Витрата робочого розчину для позакореневого обприскування - 5 л/сотку.
Робочий розчин не підлягає тривалому зберіганню, тому його необхідно готувати безпосередньо перед застосуванням та в кількостях, що не перевищують потреби.
Сумісний з усіма відомими добривами, пестицидами та агрохімікатами.
Фітотоксичність відсутня за умови дотримання регламентів використання.
Зберігання. Препарат зберігають за температури від +5 °С до +20 °С.
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ТестаЛип

ТестаРапс

(прилипач-носій)
Високоефективний прилипач–носій для пестицидів та
агрохімікатів.
ОПИС. Гель. Композиція біополімерів природного походження та поверхнево-активні речовини (ПАР).
Не фітотоксичний, не токсичний для теплокровних,
ґрунтових і водних організмів, бджіл. Містить піногасник,
що полегшує заправку обприскувача.
ПРИЗНАЧЕННЯ. ТестаЛип (прилипач-носій) застосовується для покращення дії хімічних та біологічних засобів захисту рослин, зменшує їх втрати від випаровування та стікання. Ефективність дії досягається за рахунок
сітчастої структури препарату. Він покращує змочування
надземних частин бур’янів та посилює прилипання робочого розчину препарату, що сприяє прискореному та
більш повному проникненню діючих речовин агрохімікатів в рослини бур’янів.
ЗАСТОСУВАННЯ. ТестаЛип (прилипач-носій) застосовується у вигляді
водного розчину. Розводити препарат потрібно поступово. Необхідну кількість
розмішують у воді (у пропорції 1:1) до однорідного розчину. Отриманий розчин
ТестаЛип (прилипач-носій) використовують для приготування бакових сумішей з будь-якими агрохімікатами та пестицидами, дотримуючись наступної послідовності заправки обприскувача:
1. Заправити 1/4, від загального об’єму обприскувача, водою. Включити змішувач та додати, за потреби, мікродобрива.
2. Додати води до 1/3, від об’єму обприскувача, та додати пестициди, при цьому
не вимикати змішувач.
3. Поступово довести об’єм розчину до 2/3 та заправити заздалегідь приготований розчин ТестаЛип (прилипач-носій). Не вимикаючи змішувач, довести
об’єм обприскувача до повного баку*.
*У разі використання карбаміду в технології обробки, він повинен додаватися в обприскувач останнім.

Норми витратИ препарату ТестаЛип (прилипач-носій):
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Культура,
що обробляється

Норма витрати
препарату

Фаза розвитку
культури

Максимальна кількість обробок

Зернові, ріпак, гірчиця

100-150 мл /100 л води

Обприскування по
вегетації

Додається, як допоміжна речовина в
кожне обприскування

Соняшник, кукурудза, цукрові буряки, овочеві

200 мл /100 л води

Обприскування по
вегетації

Багаторічні насадження

100-150 мл /100 л води

Додається, як допоміжна речовина в
кожне обприскування

Заходи безпеки. Не токсичний для людей, тварин та комах! При попаданні
препарату на шкіру або в очі – промити водою.
Зберігання. Зберігають у герметичній упаковці за температури від +3 °С до
+50 °С, у відкритій упаковці термін зберігання три місяці.
Гарантований термін зберігання. 2 роки від дати виготовлення.
ТАРА: 10 л.

Препарат для запобігання розтріскування стручків та
бобів.
СКЛАД. Гель. Діюча речовина - біополімерна композиція (БПКА).
ПРИЗНАЧЕННЯ. Запобігає розтріскуванню стручків
і бобів. Якісне покриття робочим розчином досягається після однієї обробки. Ефективність (полімеризація)
не залежить від зовнішніх чинників. Зменшує випаровування, негативний вплив ультрафіолету і тертя між
стручками. Повільно руйнується, довго зберігає свої
властивості. Сприяє повному натуральному дозріванню
врожаю культур, тобто, стигле насіння не обсипається, а
недозріле - набирає стиглість.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕПАРАТУ:
• при попаданні робочого розчину на оброблювані рослини, відразу після висихання, створює на їх поверхні ефективну полімерну плівку з сітчастою структурою;
• створює полімерну плівку без сонячного світла, що дає можливість застосовувати препарат і в сонячну, і в хмарну погоду;
• характеризується стабільністю і забезпечує ефективну дію;
• стійкий до високих температур і працює в діапазоні від + 5 °С до + 50 °С;
• можливість використання післяжнивних решток на корм тваринам.
ЗАСТОСУВАННЯ.
Перед початком робіт з обприскування поля слід зробити розрахунки необхідної кількості препарату, в залежності від норми витрат та площі ділянки, яку необхідно обробити, користуючись при цьому наведеною нижче таблицею.
Увага!!! Перед заправкою в обприскувач обов’язково зробити маточний розчин препарату у співвідношенні 1:1.
Обробляють рослини наземним або авіа способом за 2-4 тижні до збирання урожаю в діапазоні температур від +5 °С до +30 °С.
Норми витрати препарату ТестаРапс:
Культура, що
обробляється
Ріпак, гірчиця
Соя, горох,
люпин

Норма
витрати
препарату

Норма витрати робочої рідини

Фаза розвитку культури

Максимальна
кількість
обробок

1-1,5 л/га

50-300 л/га

На початку пожовтіння стручків

1

1-1,5 л/га

10-100 л/га

При авіаційному обробітку

1

2,5-3,5 л/га

50-300 л/га

На початку пожовтіння бобів

1

2,5-3,5 л/га

10-100 л/га

При авіаційному обробітку

1

Заходи безпеки. Екологічно безпечний для людей, тварин та комах! При
попаданні препарату на шкіру або в очі – промити водою.
Зберігання. Зберігають у герметичній упаковці за температури від +3 до +40 °С.
Гарантований термін зберігання. 2 роки від дати виготовлення.
ТАРА: 10 л.
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* рекомендуємо внести додатково – Мікро-Мінераліс (фосфор-калій) 1 л/га та Мікро-Мінераліс (бор) 1 л/га
** рекомендуєм внести додатково – Мікро-Мінераліс(молібден) 1 л/га
*** рекомендуємо внести додатково – Мікро-Мінераліс (бор)1-1,5 л/га

Дозрівання
Бутонізація

ТестаРапс
1,5 л/га
Мікро-Мінераліс
(олійні)
1,5 л/га***

Розеткастеблування
5-8
листків
Обробка
насіння
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Мікро-Мінераліс
(олійні)
1,5 л/га**

ЗАСТОСУВАННЯ
Перед початком робіт з обприскування поля слід зробити розрахунки необхідної кількості препарату, в залежності від норми витрати та площі ділянки, яку
необхідно обробити.
Рекомендуємо при використанні наших продуктів застосовувати ступінчате
змішування, яке передбачає приготування маточного розчину в пропорції 1:1.
Приготування робочого розчину і заправку обприскувача слід робити на спеціально обладнаних майданчиках. Визначену кількість препарату або маточного
розчину залити у бак обприскувача наповненого на третину чистою водою, включити змішувач і через 15 хвилин, не виключаючи, долити необхідну кількість
води. Продовжувати перемішувати під час обробки для забезпечення однорідності робочого розчину.

Мікро-Мінераліс
(олійні)
1,5 л/га*

Мікродобрива Мікро-Мінераліс та Нано-Мінераліс випускаються у вигляді концентрованих водних розчинів, які легко розводяться до потрібної концентрації водою.
Мікродобрива та біопрепарати від ТОВ «Мінераліс Україна» змішуються і не
втрачають своїх властивостей в бакових сумішах з усіма відомими пестицидами
та біопрепаратами.

НаноМінераліс
0,3 л/т
+ТестаЛип
(насіння)
0,5л/га

щодо використання
мікродобрив та біопрепаратів
від ТОВ «Мінераліс Україна»

Рекомендована технологія позакореневого
підживлення для озимого ріпаку

Загальні рекомендації
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Початок
кущення

Кінець
кущення

Мікро-Мінераліс
(зернові)
1,5 л/га*

Початок виходу
в трубку

3-5 листків

Обробка насіння

7-9 листків

Мікро-Мінераліс
(кукурудза)
1,5 л/га*

* рекомендуємо внести додатково – Мікро-Мінераліс (цинк) 1л/га та Мікро-Мінераліс (бор) 1 л/га

Мікро-Мінераліс
(кукурудза)
1,5 л/га

Нано-Мінераліс
0,1-0,3 л/т
+ ТестаЛип
(насіння)
0,5 л/т

Молочна
стиглість

Мікро-Мінераліс
(зернові)
1,5 л/га***

Рекомендована технологія позакореневого
підживлення для кукурудзи

Прапорцевий
листок

Мікро-Мінераліс
(зернові)
1,5 л/га**

Рекомендована технологія позакореневого
підживлення для озимої пшениці

* рекомендуємо внести додатково – Мікро-Мінераліс (фосфор-калій) 1-1,5 л/га
** рекомендуємо внести додатково – Мікро-Мінераліс (мідь) 1-1,5 л/га
*** рекомендуємо внести додатково – Мікро-Мінераліс (калій) 1-1,5 л/га

Обробка насіння

Нано-Мінераліс
0,05-0,1 л/т
+ ТестаЛип (насіння)
0,5 л/т
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Мікро-Мінераліс
(олійні)
1,5 л/га*

5-6 пар
листків

Мікро-Мінераліс
(олійні)
1,5 л/га

3-4 пари
листків

Рекомендована технологія позакореневого
підживлення для соняшника

Мікро-Мінераліс
(бобові)
1,5 л/га*

Бутонізація

Мікро-Мінераліс
(бобові)
1,5 л/га

3-5 листків

Формування
бобів

* рекомендуємо внести додатково – Мікро-Мінераліс (бор) 1 л/га та Мікро-Мінераліс (молібден) 1 л/га

Обробка
насіння

Біо-Мінераліс
(інокулянт
для сої+МЕ)
1,5 л/т

Рекомендована технологія позакореневого
підживлення для сої

* рекомендуємо внести додатково – Мікро-Мінераліс (бор) 1-1,5 л/га

Обробка
насіння

Нано-Мінераліс
0,1-0,3 л/т
+ТестаЛип
(насіння)
0,5 л/га
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Дозрівання

ТестаРапс
3,5 л/га

Дозрівання
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