ЛИСТОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ БІФОЛІАР –
ВИСОКОРЕНТАБЕЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ

мономікродобривами. Ці підживлення дають змогу швидко
забезпечити фізіологічні потреби олійних культур у елементах
живлення відповідно до їхньої
фізіологічної потреби.
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Соняшник – одна з найбільш
рентабельних сільськогосподарських культур України, площа
посівів якої на сьогодні становить понад 3,5 млн га. Водночас продуктивність соняшнику
залишається на дуже низькому
рівні. Однак є низка господарств,
які отримують врожайність соняшнику на рівні 25–40ц/га,
при цьому вміст олії становить
45–52%. Такий успіх обумовлений
впровадженням у технології вирощування соняшнику сучасних
високопродуктивних гібридів і
застосуванням збалансованого
мінерального живлення, яке повністю відповідає фізіологічним
потребам цієї культури.
За рівнем винесення азоту та
фосфору соняшник випереджає
більшість інших сільськогосподарських культур.
Як відомо, отримання високих
урожаїв неможливе без застосування фосфору, калію, магнію,
бору, марганцю, цинку в вигляді позакореневих листкових
підживлень комплексними або
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Бор (В) бере активну участь в
утворенні нуклеїнових кислот,
синтезі та транспортуванні вуглеводів із листків до органів плодоношення рослин. Він покращує
стан рослин і збільшує кількість
сім’янок, підвищує урожай і його
якість. Олійні культури споживають бор впродовж усього вегетаційного періоду. Через його брак
у рослинах порушується транспортування вуглеводів, процеси
фотосинтезу, гальмується процес
проростання пилку в пилкових
трубках та погіршується плодоношення, відбувається сильна
деформація молодих листків, рослини відстають у рості, головки
соняшнику деформовані. У разі
сильної нестачі бору суцвіття не
утворюються взагалі.
Марганець (Mn) бере участь у
диханні, регулює проходження
процесу фотосинтезу. Марганець
активізує проходження окисновідновних процесів у рослинах
соняшнику, а тому його дефіцит
знижує синтез білків і вуглеводів, що впливає на продуктивність соняшнику. Особливу роль
марганець відіграє в азотному
живлені рослин.
Цинк (Zn) впливає на функціонування багатьох ферментних

Таблиця 1. Винесення елементів живлення урожаєм соняшнику
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систем, на синтез і метаболізм
нуклеїнових кислот. Дефіцит
цинку призводить до порушення
процесів перетворення вуглеводнів
і гальмування окисно-відносних
процесів. У ґрунті міститься не
більше ніж 1–3% доступних рослинам форм цинку. Найбільший
дефіцит цинку спостерігаються
на чорноземних карбонатних
ґрунтах або за високого вмісту
сполук фосфору.
Для повного забезпечення соняшників мікроелементами рекомендується застосовувати добрива
типу Біфоліар 6-12-6 (4–5 л/га) або
Біфоліар Мікро-плант (0,8–1 л/га)
чи АДОБ Макро+Мікро Соняшник
(2 кг/га) у фазу 6–8 справжніх
листочків та Біфоліар Борон
(2–3 л/га) або Біфоліар Екстра Бор
(1–1,5 л/га) на початку цвітіння.
Удобрення можна поєднувати з
обробкою засобами захисту рослин, стимуляторами, регуляторами росту, провівши попередньо
тест на сумісність.
Професіоналами розроблена
новітня лінійка мікродобрив
Біфоліар із природним стимулюючим та фунгіцидним ефектом у формі водного розчину та
суспензії:
• Унікальний, суттєво збагачений склад макро- та мікроелементів, індивідуально збалансована рецептура – розроблені
під потреби кожної культури,
спеціально для застосування в
інтенсивних технологіях і отримання максимальних урожаїв
найвищої якості.
• Значно покращена препаративна формула та технологія
виготовлення, що сприяє швидкому і повноцінному засвоєнню
елементів живлення:
– інноваційний підхід з використанням нанотехнологій та додаванням поверхнево-активних речовин, зволожувачів, речовин, що
перешкоджають випаровуванню
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НОВИНКА! БІФОЛІАР™

Соняшник
Позакореневе підживлення
Біфоліар® 6-12-6

3-5 л/га

Біфоліар мікро-плант 0,8-1,3 л/га
Біфоліар Борон

2-3 кг/га

8-10 листків

та вимиванню мікроелементів із
рослини, зволожувачів;
– подвійна хелатизація – мікроелементи значно сильніше утримуються хелатною формою,
завдяки чому стають значно
доступнішими для рослин; хелатизуються та стають доступними
мікроелементи, присутні у воді
для обприскування, а сама препаративна форма не дає можливості випаданню елементів в осад;
– до всіх видів добрив додано
органічні речовини та амінокислоти, що сприяють активізації
процесів усередині рослини, підвищують імунітет та покращують
засвоєння елементів живлення.
• Iнноваційна система активації та синергізму спонукає рослини значно швидше
й ефективніше поглинати та
засвоювати NPK із ґрунту та
навколишнього середовища.
Перетворюють частину макроелементів з важкодоступних у
легкодоступні форми.
• Ефект медичного щеплення –
значно підвищується імунітет,
рослини краще протистоять стресовим ситуаціям (заморозки, посуха, фітотоксична дія пестицидів
і т. ін.), стимулюється природний
захисний фунгіцидний ефект.
• Європейська якість – добрива
сертифіковані, виготовлені та
розфасовані на сучасному підприємстві Польщі.
• Ціни приємно вражають.
Надзвичайні рентабельність

і прибуток – набагато вищі
врожаї, окупність витрат –
десятки разів!
Застосування технології позакореневого підживлення культур
мікродобривами Біфоліар забезпечує:
• швидке надходження елементів живлення у клітини рослин
та поліпшення процесів обміну;
• поліпшення посухостійкості та
стійкості до стресових ситуацій;
• однаковий розвиток рослин,
що важливо впродовж вегетації;
• на 10–30% краще засвоєння
внесених мінеральних дорив із
ґрунту та через листкову поверхню;
• підвищення врожайності на
5–15 ц/га та олійності насіння.
Збільшуємо кількість якісного
урожаю!
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