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ІФОЛІАРТМ — новітня лінійка мікро-
до б рив з при роднім сти му лю ю чим та 
фунгіцид ним ефек том у формі вод-
но го роз чи ну та су с пензії, що дає 

змо гу знач но збільши ти вро жай та підви щи ти 
рен та бельність ви роб ництва! 

БіфоліарТМ — це роз роб ле на про фесіона-
ла ми для про фесіоналів лінійка мікро до б рив з 
по кра ще ни ми вла с ти во с тя ми за вдя ки іде аль-
но підібра но му скла ду ма к ро- та мікро е ле-
ментів, якіс ній си ро вині, за сто су ван ню на но-
тех но логій у ви роб ництві та ре чо ви нам, що 
знач но по кра щу ють ефек тивність (ан ти ви па-
ро ву вачі, зво ло жу ючі ре чо ви ни; ре чо ви ни, що 
уне мож лив лю ють ви ми ван ня до б ри ва ро сою 
або до щем, по верх не во-ак тивні ре чо ви ни, 
хе ла ти зація). 

БіфоліарТМ— це про фесійна лінійка мікро-
до б рив, що активно займає ліди ру ючі по зиції 
на рин ку Ук раїни, за вдя ки суттєвим пе ре ва-
гам, що да ють мож ливість от ри му ва ти мак си-
мальні вро жаї, ге не тич но за кла дені в насінні 
сільсько го с по дарсь ких куль тур:
   Унікаль ний склад ма к ро- та мікро е ле-

ментів — роз роб лені спеціаль но для за сто су-
ван ня в інтен сив них тех но логіях і от ри ман ня 
мак си маль них уро жаїв;
   Індивіду аль но зба лан со ва на ре цеп ту-

ра — за до воль ня ю чи по тре би кож ної куль ту-
ри, да ють змо гу от ри му ва ти вро жай над зви-
чай ної якості підви ще ної клас ності;
   Інно ваційна си с те ма ак ти вації та 

си нергізму — спо ну кає рос ли ни знач но ефек-
тивніше (на 10–30%) по гли на ти та за сво ю ва-

ти ма к ро- та мікро е ле мен ти з ґрун ту та на вко-
лиш нь о го се ре до ви ща. Пе ре тво рю ють ча с ти-
ну ма к ро еле ментів з важ ко до с туп них у лег ко-
до с тупні фор ми;
   Ефект ме дич но го щеп лен ня — знач но 

підви щується імунітет рос лин, які кра ще про-
ти сто ять стре со вим си ту аціям (за мо роз ки, 
по су ха, фіто ток сич на дія пе с ти цидів то що), 
та кож по кра щується про ти сто ян ня фізіологіч-
ним хво ро бам;
   Надійна хе ла ти зація мікро е ле ментів — 

хе лат на фор ма «ЕД ТА»  не фіто ток сич на для 
сільсько го с по дарсь ких куль тур та без печ на 
для на вко лиш нь о го се ре до ви ща;
   Ноу-Хау пре па ра тив ної фор ми — 

по верх не во-ак тивні ре чо ви ни, стабіліза то ри, 
хе ла ти зація та спеціалізо вані до бав ки (зво ло-
жу ючі ре чо ви ни, ан ти ви па ро ву вачі, ре чо ви ни, 
що пе ре шко д жа ють ви ми ван ню мікро е ле-
ментів з рос ли ни) — все для най кра щої 
до став ки мікро е ле ментів та їх по вноцінно го 
за своєння рос ли ною;
   Мінімальні за тра ти на вне сен ня — вно-

сить ся 1–5 літрів до б ри ва на гек тар, 1–3 ра зи 
за се зон ра зом із за сто су ван ням за собів за хи-
с ту рос лин
   Євро пейсь ка якість — до б ри ва ви го-

тов лені та роз фа со вані в ЕС на най су часнішо-
му підприємстві ком панії.
   Над зви чай но ви со ка рен та бельність та 

при бу ток — от ри мані вро жаї вра жа ють, окуп-
ність ви т рат — у де сят ки разів!

Підсу мо ву ю чи ви ще с ка за не, мікро е ле мен-
ти, що вхо дять в склад су час них до б рив ти пу 

Біфоліар для піджив лен ня сільсько го с по-
дарсь ких куль тур:
  відігра ють важ ли ву роль у всіх важ ли-

вих про це сах життєдіяль ності рос лин в діленні 
клітин та син тезі білків, підви щу ють ак тивність 
фер ментів, та є важ ли вою скла до вою клітин-
ної обо лон ки, до по ма га ють на ко пи чу ва ти хло-
рофіл в рос ли нах; 
  зміцню ють імунітет до хво роб; зніма-

ють стрес у рос лин після по су хи, за мо розків, 
вне сен ня пе с ти цидів, по кра щу ють ефек-
тивність за сво ю ван ня ос нов них до б рив з ґрун-
ту та ефек тивність за сто су ван ня пе с ти цидів, 
за вдя ки вмісту по верх не во — ак тив них ре чо-
вин та пом’як шу вачів во ди; 
  за вдя ки оп ти маль но підібра ним комбі-

націям ма к ро- та мікро е ле ментів і хе ла ти зації, 
при ско рю ють роз ви ток рос лин; на да ють мож-
ливість от ри му ва ти мак си мальні уро жаї 
сільсько го с по дарсь ких куль тур, що по тенційно 
за кла дені в сор тах і гібри дах; знач но по кра щу-
ють якість про дукції. 

 Об роб ку про во дять од ним з до б рив: 
Біфоліар 6-12-6, Біфоліар Мікро-плант, 
Біфоліар Бо рон, Біфоліар Ко зирній або АДОБ 
Ма к ро+Мікро Ку ку руд за або Біфоліар Цинк, з 
до да ван ням Со лю бор ДФ або Біфоліар Бор.
    За кон суль тацією та прид бан ням звер-
тай тесь ТОВ АГ РОН ТА (067) 209 66 07; 
(067) 402 22 14; www.agronta.com.ua
ТОВ АГРОЛЮКС, м. Рівне, 
067 3643007
ТОВ НАВІТА АГРО, м. Полтава, 
096 2605787

Збільшуємо кількість якісно го вро жаю!

Вiнниць ка
(0432) 66 45 33 
Вол но вахсь ка
(06244) 4 14 31 
Кiро во градсь ка
(0522) 35 40 62 
Кри ворiзька
(0564) 64 60 30 
Куй би шевсь ка
(06147) 2 06 03
Лу гансь ка
(095) 556 84 28
Одесь ка
(048) 734 71 80
Пер во майсь ка
(05161) 4 47 12 
Пол тавсь ка
(0532) 61 56 12
Сло бо жансь ка
(05740) 4 44 44

Ток максь ка
(06178) 4 54 34
То макiвська
(05668) 35 14 8, 
(067) 256 23 46
Тер нопільська
(0352) 52 10 15
Харкiвська
(057) 763 29 76
Хер сонсь ка
(05536) 5 73 12 
Чер кась ка
(0472) 55 26 45
м. За порiжжя
(061) 707 07 04
м. Київ
(044) 259 92 35

   ТОВ «БІЗОН ТЕХ 2006», філії:

Á³ôîë³àðTM — 
Â³òàì³íè äëÿ ðîñ ëè íè! 

Ю. Санін, канд. с.�г. на ук

www.agronta.com.ua

К
у ку руд за ефек тив но ре а гує на 
оп тимізацію умов роз вит ку, що 
мо жуть бу ти по кра щені шля хом 
за сто су ван ня на уко во обґрун то ва-

них тех но логій ви ро щу ван ня (до три ман ня 
сівозмін та тех  но логій об роб ки ґрун ту, вне-
сен ня ос нов них та мікро до б рив, за сто су ван ня 
інте г ро ва ної си с те ми за хи с ту рос лин).

Однією з пе ре ду мов от ри ман ня ви со ко го 
вро жаю є зба лан со ва не жив лен ня, а за сто су-
ван ня мікро до б рив є еко ном ним та ефек тив-
ним спо со бом підви щен ня вро жай ності зе ле-
ної ма си і зер на ку ку руд зи.

Ку ку руд за по тре бує знач но ви щих норм 
до б рив, ніж інші зер нові куль ту ри.

Ви со ка по тре ба рос лин в ос нов них 
еле мен тах жив лен ня на стає в період інтен-
сив но го при ро с ту ве ге та тив ної ма си та фор-
му ван ня ре про дук тив них ор ганів. Піджив лен-
ня рос лин ку ку руд зи міне раль ни ми до б ри ва ми 
дає мож ли вість от ри ма ти приріст уро жай ності 
на рівні 10–12% і більше.

У де я ких ви пад ках, навіть на ви со ко му 
фоні ґрун то во го вне сен ня до б рив, про бле ма-
тич но от ри ма ти ви сокі та якісні вро жаї без 
ли ст ко во го вне сен ня ком плек су еле ментів 
жив лен ня у ви гляді мікро до б рив.

На фор му ван ня 1 т зер на з відпо відною 
кількістю сте бел і ли с тя ви ко ри с то вується 
24–30 кг азо ту, 10–12 кг фо с фо ру, 25–30 кг 
калію, по 6–10 кг магнію і кальцію. За не стачі 
азо ту фор му ють ся низь ко рослі рос ли ни з 
дрібни ми світло-зе ле ни ми ли ст ка ми. Кри тич-
ний період за своєння азо ту — цвітіння і фор-
му ван ня зер на. Гос тру по тре бу у фо с форі 
ку ку руд за має у по чат ковій фазі рос ту. За 
йо го не стачі ли ст ки на бу ва ють фіоле то во-
виш не во го ко ль о ру, за три му ють ся фа зи цві-
тіння й до сти ган ня. Як що в ґрунті не ви с та-
чає калію, то мо лоді рос ли ни сповільню ють 
ріст, ли ст ки спо чат ку ста ють жов ту ва то-зе-
ле ни ми по кра ях, а потім жов ти ми. Вер хівки і 
краї листків за си ха ють, ніби від опіків. Калій 
підви щує стійкість до ви ля ган ня і до стеб ло-
вої гнилі, важ ли вий для фор му ван ня ка чанів.
   Рос ли ни ку ку руд зи по тре бу ють для 
сво го жив лен ня мікро е ле мен ти. У про цесі 

ве ге тації во ни по гли на ють до 800 г/га мар ган-
цю, 350–400 г/га цин ку, 70 г/га бо ру, 50–60 г/га 
міді. Ду же чут ливі до не стачі цин ку, се ред ньо 
чут ливі на не ста чу бо ру і міді, а на луж них 
ґрун тах — до мар ган цю.

Цинк бе ре участь у син тезі хло рофілу і 
вітамінів В, Р, С, впли ває на про це си рос ту і 
роз вит ку, підви щує стійкість до не спри ят ли-
вих умов, зо к ре ма при мо розків. За знач ної 
не стачі цин ку на рос ли нах мо жуть не зав’язу-
ва ти ся ка ча ни. Оз на кою не стачі цин ку є 
жовті сму ги на мо ло дих ли ст ках з обох боків 
жил ки.

Бор по зи тив но впли ває на цвітіння і 
зав’язу ван ня ка чанів, про це си ди хан ня. 
Не ста ча бо ру спри чи нює галь му ван ня рос ту 
рос лин.

Мідь впли ває на збільшен ня вмісту білка і 
цу к ру в зерні, підви щує вро жайність, стійкість 
до ура жен ня хво ро ба ми. Не ста ча міді мо же 
про яви ти ся при вне сенні ве ли ких норм азо ту і 
фо с фо ру, під час су хої і теп лої по го ди.

Рос ли ни за сво ю ють з ґрун ту не знач ну 
ча с ти ну мікро е ле ментів, які зна хо дять ся в 
ру хомій лег ко до с тупній формі, а не ру хомі 
ва лові за па си мікро е ле ментів мо жуть бу ти 
до ступні для рос лин після про хо д жен ня 
склад них мікробіологічних про цесів в ґрунті з 
уча с тю гуміно вих кис лот та ко ре не вих виді-
лень. То му ва ло вий вміст мікро е ле ментів не 
відо б ра жає ре аль ної кар ти ни за без пе чен ня 
рос лин мікро е ле мен та ми. Та ким чи ном, ро би-
ти аналіз на вміст мікро е ле ментів у ґрунті 
сен су прак тич но не має. 

Тех но логія жив лен ня ку ку руд зи мікро до б-
ри ва ми ґрун тується на вне сенні мікро е ле-
ментів у так звані «кри тичні фа зи роз вит ку», 
а та кож на пе ред посівній об робці насіння ком-
плек сом мікро е ле ментів, що за без пе чує рос-
ли ну мінімаль ним стар то вим за па сом еле мен-
та ми жив лен ня. Най кра ще во ни за сво ю ють ся 
у два періоди роз вит ку ку ку руд зи: 3–5 та 7–10 
листків.

Об роб ка насіння є од ним, з до стат ньо 
ефек тив них ме тодів за без пе чен ня сільсько го с-
по дарсь ких куль тур по жив ни ми ре чо ви на ми на 
по чат ку рос ту та роз вит ку рос лин. В ре зуль таті 
об роб ки насіння, при ско рюється йо го про ро с-
тан ня та відбу вається ак ти вація фер мен тів, що 
гідролізу ють насіння. Під впли вом дії мікро е ле-
ментів, во да швид ше про ни кає в насіння че рез 
обо лон ку і йо го на бу хан ня збільшується.  В 
ре зуль таті цьо го ми от ри муємо дружні схо ди із 
роз ви не ною ко ре не вою си с те мою. Ра зом із 
цим, на по чат ко вих стадіях рос ту та роз вит ку, 
рос ли ни за без пе чу ють ся ком плек сом по жив них 
ре чо вин, які во ни не в змозі от ри ма ти з ґрун ту 
в цей період. За вдя ки цьо му, ге не тич ний 
по тенціал рос лин роз кри вається в по вно му 
об сязі. Об роб ка насіння сприяє збіль  шен ню 
кількісті та до вжині корін ців, по кра щен ню енер-
гії про ро с тан ня на 3–8%,  по льо ва схожість 
підви щується на 8–10% Та ку об роб ку про во-
дять од ним із мікро до б рив, на при клад Біфоліар 
Про труй ник Насіння (1 літр пре па ра ту роз во-
дять у  10 літрів во ди та об роб ля ють од ну тон-
ну насіння, спіль но з про труєнням насіння інсек-
ти цид ни ми та фунгіцид ни ми пре па ра та ми). 

Ефек тив ним спо со бом за без пе чен ня рос-
лин мікро е ле мен та ми є по за ко ре не ве ли ст ко-
ве піджив лен ня спеціаль ни ми ви да ми до б рив, 
на при клад, Біфоліар, АДОБ Ма к ро + Мікро 
Ку ку руд за, Біфоліар Бор та інши ми, го ло вним 
чи ном у фа зах інтен сив но го рос ту і роз вит ку, 
3–5 і 7–10 листків до ви ки дан ня во лоті, ко ли 
еле мен ти жив лен ня за сво ю ють ся у ве ли ких 
кілько с тях, а ко ре не ва си с те ма не завжди 
здат на за своїти їх у по вно му об сязі до по тре-
би. У стре со вих си ту аціях (по су ха, низькі тем-
пе ра ту ри то що) ли ст ко ве піджив лен ня є прак-
тич но єди ним спо со бом за без пе чен ня де я ки-
ми еле мен та ми жив лен ня, особ ли во мікро е ле-
мен та ми. Навіть не ве ли ка їх кількість є ду же 
ко рис ною, оскільки ма к ро- і мікро е ле мен ти (у 
хе латній формі) містять ся у лег ко до с тупній 
формі і швид ко про ни ка ють у рос ли ну.  

Кукурудза є однією з найбільш поширених та 
високопродуктивних злакових культур універсального 
призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового і 
технічного використання. 


