ОРГАНІЧНІ БІОСТИМУЛЯТОРИ
для польового використання

Компанія АгріСол була заснована у 2002 році. Відтоді
основним баченням компанії було впровадження сучасних
органічних технологій, що дозволяють отримувати більше
врожаю з меншими ресурсними затратами.
На ринку України АгріСол утотожнюється з італійською
компанією Валагро та біостимулятором Мегафол. Та ми не
зупинилися і почали доповнювати наш асортимент високоякісними продуктами, що користуються популярністю в
Україні: гуміновими речовинами, амінокислотами, екстрактами з водоростей.
Щоб запропонувати покупцеві якісні біостимулятори
за доступною ціною, нам треба було знайти постачальника,
який мав би порівняно комфортні умови для виробництва
і був би орієнтованим на органічне землеробство одночасно. Таким партнером стала компанія СітіМакс, яка відома по
всьому світу як виробник сучасних біостимуляторів. Важливо, що вся їхня продукція виробляється для органічного
землеробства і є зареєстрованою в Європі, США, Канаді та
інших розвинених країнах.

ЗМІСТ
БАЧЕННЯ КОМПАНІЇ
РОЛЬ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН В ЖИТТІ РОСЛИНИ
AGRIFLEX HUMIC
AGRIFLEX FULVIX
ЩО ТАКЕ АМІНОКИСЛОТИ?
AGRIFLEX AMINO
AGRIFLEX AMINO Vix
AGRIFLEX AMINO Zn
ЕКСТРАКТИ АСКОФІЛУМА ВУЗЛУВАТОГО
MAX600 SeaSailer
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Роль гумінових речовин в житті рослини
Основна складова ґрунту - тверда фаза. Вона утворена
мінеральними частинками (різними групами піску та глини) і
органічними речовинами - гумусом. Але гумус не є певною конкретною речовиною, це дуже складний комплекс абсолютно
різних речовин, кожна з яких має свої унікальні властивості та
функції. Найважливішими є похідні фульво- та гумінової кислот.
В ґрунтах, особливо багатих на органічну речовину, міститься колосальна кількість гуматів. Але вони не розчиняються у воді, а утворюють величезні комплекси, що стають основою таких понять, як «структура ґрунту» та «ґрунтово-вбирний
комплекс» (ГВК). Це фундамент родючості ґрунту, тому рослина, опиняючись в ґрунті, багатому на гумати, намагається максимально розкрити свіїй потенціал. Саме це і пояснює, чому
обробка насіння гуматами стимулює його схожіть. Зародок рослини вважає, що опинився в чудових умовах, щоб рости та розвиватись.
Всі організми, що живуть у полі, пристосувались до цих
речовин, як людина пристосувалась дихати киснем. Відносно
невеликі молекули гумінових речовин перетворились у, свого роду, «фаст фуд» для мікрофлори. Без корисних мікроорганізмів рослина не здатна засвоювати більшість елементів
живлення з ґрунту. Тому гумати мають опосередкований вплив
на коефіцієнт застосування добрив. Але важливо, щоб технологія вирощування не пригнічувала цю мікрофлору. Без неї гумати можуть навпаки переводити цінні мікроелементи в зв’язані
форми. Також варто пам’ятати, що гумат калію має лужну реакцію, тому найдоцільніше його вносити на ґрунтах з кислою, або
близькою до нейтральної реакцією (pH 6,5 і нижче).
Існує практика застосування гуматів та гумінових кислоти для листових підживлень, але такі операції мають досить
сумнівну наукову основу. Навіть, якщо таким чином можливо
досягнути позитивного впливу на рослину, залишки гумінових
речовин перетворяться на поживне середовище для патогенів.
На відміну від гуматів, похідні фульвокислоти добре розчиняються у воді. Також, фульвокислоти переводять в доступну
форму зв’язані елементи живлення рослин. Саме тому на кис-
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лих ґрунтах часто спостерігається низький агрофон. Там вміст
фульвокислот був високим протягом тисяч років, а додаткові
внесення добрив не проводилися. Тому елементи живлення
розчинялись у воді та вимивались. Тому рекомендовано застосовувати фульвати і лише у фази активного росту та розвитку
культури. Тоді елементи живлення також переходять у розчинну форму, але не втрачаються, а споживаються рослиною.
Фульвати найдоцільніше вносити на лужних та засолених
ґрунтах. За лужної реакції, фульвати переводять мікроелементи
в природні хелати, роблячи їх доступними рослині. За високого
засолення, викликаного інтенсивним удобренням, або поливом
водою з високим ступенем мінералізації (вторинне засолення),
фульвати переводять йони солей у водорозчинні форми, перетворюючи їх на добрива, а потім - в урожай. Такі небажані метали, як натрій, поступово вимиваються у нижні горизонти, що
призводить до поступового зниження лужності ґрунту, запобігає солонцевим процесам. Фульвові речовини досить агресивні по відношенню до карбонатів. Вони сприяють вивільненню
кальція та магнія, що робить їх доступними для рослини та вимиває натрій за солодового засолення.
Молекули фульватів менші за молекули гуматів, тому
значно краще підходять для листових підживлень. Вони краще розчиняються у воді, запобігають лужному гідролізу інших
компонентів сумішей. Іншими словами, суміш фульватів з мінеральними добривами значно підвищує ступінь їх проникнення
в листок культури. Суміш фульватів із ЗЗР захищає діючу речовину пестициду від непродуктивних втрат у лужному середовищі.
І гумати, і фульвати мають позитивний вплив на метаболічні процеси в рослині. Їх часто називають регуляторами росту і
розвитку, адже вони дійсно мають подібний влив на культуру.
За правильного використання, вони активізують фотосинтез,
підвищують якість плодів та врожайність з гектару (сотки),
прискорюють плодоношення, підвищують стійкість рослини
до хвороб. А найкраще переваги цих речовин розкриваються
при сумісному застосуванні їх з іншими елементами технології:
якісним насінням, добривами, ЗЗР, амінокислотами та іншими
регуляторами росту і розвитку.
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ОБРОБКА НАСІННЯ
ЗАМОЧУВАННЯ САДЖАНЦІВ
ФЕРТИГАЦІЯ

AGRIFLEX
HUMIC
Фасування

1кг

5кг

25кг

Високоякісний гумат калія в сухій формі. На
відміну від рідких продуктів, які містять 15-20%
гумінових речовин, в Agriflex Humic їх вміст
досягає 80%. Гумати активують ґрунтову мікрофлору, підвищують доступність елементів живлення для рослини, покращують агрофізичні
властивості ґрунту.
Призначення
•
Для підвищення доступності елементів живлення у ґрунті.
•
Разом з внесенням мінеральних добрив, для підвищення їхнього
коефіцієнта використання.
•
При вирощуванні на збіднених, піщаних та кислих ґрунтах (pH 9-11).
•
Для підвищення кількості та якості врожаю.
•
Для активації метаболічних процесів в насінні та кореневій системі
саджанців.
•
Для внесення разом з культурами корисних мікроорганізмів.
Переваги
•
Концентрований продукт зручний у зберіганні та транспортуванні.
•
Гарно розчинний. В більшості випадків, 100% рекомендованої норми
продукту розчиняється у воді за хвилину.
•
Сертифікований для органічного землеробства.
•
Краще співвідношення ціни та якості.
Застосування
•
Для обробки насіння - 300 г/т.
•
Для замочування саджанців - 100 г на 100 л.
•
Для фертигації - 3-5 кг/га (в т.ч. з культурами корисних МО).
Склад
Гумінові речовини - 80%
в т.ч. фульворечовини - 15%
калій - 15%.
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ЛИСТОВЕ ВНЕСЕННЯ
ОБРОБКА НАСІННЯ
ЗАМОЧУВАННЯ САДЖАНЦІВ
ФЕРТИГАЦІЯ

AGRIFLEX
FULVIX
Фасування

1кг

5кг

Фульвокислоти та фульвати - одна з природних складових гумусу ґрунту. За тисячі років
постійного контакту з ними, рослина звикла
отримувати значну кількість елементів живлення у вигляді фульватів. Ці речовини є природними агентами хелатування.
Призначення
•
Для підвищення доступності елементів живлення у ґрунті та з мінеральних добрив.
•
При вирощуванні на лужних та засолених ґрунтах (pH.
•
Для підвищення кількості та якості врожаю.
•
В суміші з мінеральними добривами та ЗЗР при позакореневих підживленнях.
•
Для активації метаболічних процесів в насінні та кореневій системі
саджанців.
Переваги
•
Концентрований продукт зручний у зберіганні та транспортуванні.
•
Гарно розчинний. В більшості випадків, 100% рекомендованої норми
продукту розчиняється у воді за хвилину.
•
Сертифікований для органічного землеробства.
•
Підвищує доступність мікроелементів на лужних ґрунтах.
•
Найшвидша дія із всіх гумінових речовин.
Застосування
•
Обробка насіння - 200 г/т.
•
Внесення по листу - 200-250 г/га.
•
Фертигація - 0.5-1 кг/т води в останню подачу.
Склад
фульвокислоти - 60%
калій - 12%.
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Що таке амінокислоти?
Часто можна почути, що амінокислоти є цеглинками, з
яких будуються білки, і це справедливе твердження. Дійсно,
будь-який білок не може без них існувати. Логічно, що рослина
синтезує білкові речовини і без додаткового внесення амінокислот. Наприклад, при врожайності сої у 3 т/га та вмісту білка
у 20% ми отримаємо 6 центнерів білків з гектара, то як же нам
допоможе додаткове внесення 1 кг амінокислот?
Дійсно, рослина здатна сама синтезувати амінокислоти.
Але цей процес складний, вимагає цілого набору ферментів,
назви яких складно вимовити. Тобто, щоб рослина виробила потрібну їй амінокислоту, їй спочатку треба синтезувати
фермент, який також складається з амінокислот. Утворюється
складне замкнуте коло.
Якщо рослина знаходиться у комфортних умовах і на
гарному агрофоні, вона поступово перетворює енергію сонця
в потрібні їй речовини, в тому числі, у білки. Та коли трапляється стрес, інтенсивність фотосинтезу знижується, що пригнічує
синтез амінокислот і рослина вже не здатна утворювати нормальну їх кількість. В результаті, рослинні клітини не можуть
виробити захисні білки, які допомогають їй відновити нормальний ріст і починається стан «ступору». Саме в цей момент,
внесення антистресантів допомагає запустити синтез природних захисних білків і відновити нормальну життєдіяльність
рослини.
Це можна порівняти з автомобілем із заглушеним двигуном. Авто має двигун, що набагато сильніший за людину, та
коли він заглох, запускається він «зі штовхача», людьскими
силами.
В цілому, амінокислоти часто є необхідними для роботи
гормонів і ростових речовин. Тому внесення правильного комплексу амінокислот дозволяє поліпшити запилення (пролін,
лізин, метіонін і глутамінова кислота) і зав’язування плодів (аргінін). Поліпшать якість плодів аланін, валін, лейцин, гістидин.
Покращать рух поживних речовин в рослині глутамінова кислота, вона ж збільшить кількість азотовмісних речовин. Амінокислоти дозволяють збільшити інтенсивність фотосинтезу,
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в кінцевому результаті, не тільки підвищити кількість і якість
врожаю, а й уміло захищати свій посів в будь-яку фазу вегетації.
На жаль, рослині доступні не всі амінокислоти. Як свідчить практика, важливо, що вони були отримані з рослинної
сировини, що дещо здорожчує їх виробництво. Відходи тваринництва багаті білками, при розкладі яких утворюється
багато амінокислот, але їх ефективність дуже посередня. Один
із способів відрізнити рослинні амінокислоти від тваринних
- подивитися на їх склад. Тваринні амінокислоти найчастіше
зовсім не містять триптофану.
Також важливо, щоб вони знаходилися в L-формі, адже
D-форма амінокислот рослиною не споживається. Вона доступна бактеріям та деяким грибам.
Є і третій важливий фактор. Щоб отримати вільні амінокислоти, білки треба розкласти. Це так само складно, як
розібрати будинок на цеглинки. На жаль, це неможливо зробити до кінця, тому будь-який амінокислотний продукт буде містити вільні амінокислоти (окремі цеглинки), пептиди (декілька молекул амінокислот в комплексі) та нерозкладені протеїни.
Іншими словами, продукт може містити 80% амінокислот, але
лише 40% будуть у вільній формі - доступні рослині.
Чи приносять користь недорозкладені речовини? Так,
але тільки у ґрунті та через певний проміжок часу. Якщо вміст
вільних амінокислот невисокий, такий продукт є сенс вносити з крапельним поливом. Поступово, вивільняючись, вони
будуть споживатися рослиною через кореневу систему. Якщо
продукт містить більше 10% вільних амінокислот від загальної
маси, його краще використовувати для листових підживлень.
Пам’ятайте, що сухі продукти завжди більш концентровані,
аніж рідкі, тому їх норма використання может бути у 2-4 рази
нижча, або вища ефективність.
Важливим є не тільки загальний вміст амінокислот, але і
їх співвідношення. Кожна з цих речовин має свою вартість. Деяки з них значно дешевші інших, але не виконують при цьому
всіх функцій.
Кожна амінокислота має свою унікальну роль.
• L-лейцин і L-ізолейцин підвищують стійкість до засолення
(сольового стресу), покращують проростання пилку.
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•
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•
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•

•

•

L-тирозин покращує проростання пилку;
L-аспарагінова кислота активізує проростання насіння.
Бере участь в метаболізмі амінокислот. Є джерелом органічного азоту.
L-глутамінова кислота) хелатує елементи живлення, висутпає стимулятором росту, активізує проростання насіння,
сприяє відкриттю продихів. Покращує завилюваність. Є
попередником хлорофілу та інших амінокислот. Активує
механізми стійкості до патогенів.
L-аргінін підвищує холодостійкість, стимулює синтез гормонів пов’язаних з цвітінням і плодоношенням. Підсилює
розвиток коренів. Попередник поліамінів. Підвищує стійкість до засолення.
L-фенілаланін активізує проростання насіння. Попередник
лігніну.
Гліцин є добре хелатуючим агентом, сприяє росту тканин,
покращує смак плодів. Попередник піролу (складової частини хлорофілу, вітаміну B12 та інших біологічно-активних
речовин). L-гістидин є добрим хелатуючим агентом. Покращує дозрівання плодів, регулює відкриття продихів.
L-аланін підвищує холодостійкість, Стимулює синтез хлорофілу. Покращує якість плодів. Регулює відкриття продихів.
Підвищує стійкість до посух і суховіїв
L-лізин також є добрим хелатором. Стимулює синтез хлорофілу. Активізує проростання насіння, покращує процеси
запилення і запліднення. Підвищує стійкість до посухи і
суховіїв.
L-метіонін активізує проростання насіння, стимулює виробництво етилену, покращує процеси запилення і запліднення. Попередник факторів росту. Підсилює зростання коренів. Регулює відкриття продихів.
L-пролін підвищує опірність стресам, регулює водний обмін
в рослині. Сприяє відкриттю продихів, підвищує вміст хлорофілу і фотосинтетичну здатність. Покращує генеративний
розвиток рослин, підвищує фертильність пилку і зав’язування плодів, покращує смак плодів. Підсилює здатність насіння до проростання.
L-серин є попередником ауксинів. Підвищує опірність стресових впливів, поліпшує запліднення і запилення, утворення гумусових комплексів ґрунту.

10

•

L-треонін активізує проростання насіння, регулює механізм
захисту під час стресу. Підсилює процес гуміфікації.
• L-триптофан - провідник ауксину, необхідний для зростання
меристемних тканин, стимулює їх ріст.
• L-валін - попередник ауксину. Покращує якість плодів, формування насіння. Підвищує стійкість до посухи і суховіїв.
• L-цистеїнє добрим хелатуючим агентом. Проявляє антиокислювальну активність. Важливий компонент балансу
клітинних функцій.
НАЗВАНИЕ ДИАГРАММЫ
Співвідношення амінокислот
у СіаСейлер.
L-Триптофан
L-Фенілаланін L-Лізин

L-Глутамінова кислота

L-Лейцин
L-Ізолейцин
L-Цистизин
L-Метіонін
L-Серин
L-Валін

L-Тирозин

L-Гліцин
L-Пролін
L-Гістидин
L-Аланін

L-Треонін

L-Аргінін

Аміноксилота

%

Аміноксилота

%

L-Глутамінова
кислота

5,12

L-Валін

3,99

L-Серин

6,90

L-Метіонін

0,16

L-Гліцин

5,25

L-Цистизин

0,44

L-Гістидин

0,54

L-Ізолейцин

1,54

L-Аргінін

3,88

L-Лейцин

2,60

L-Треонін

1,09

L-Фенілаланін

2,03

L-Аланін

2,45

L-Лізин

0,67

L-Пролін

7,23

L-Триптофан

0,14

L-Тирозин

0,42

Всього

44,4
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ЛИСТОВЕ ВНЕСЕННЯ
ФЕРТИГАЦІЯ

AGRIFLEX
AMINO
Фасування

1кг

5кг

20кг

Застосування амінокислот стимулює ростові
процеси, допомагає рослині подолати сольовий стрес, низькі температури. Вони підвищують фертильність пилку (що покращує запилення кукурудзи,соняшника).
Призначення
•
Підвищення врожайності.
•
Стимуляція процесів росту та розвитку рослинного організму.
•
Антистресова дія.
•
Внесення в баковій суміші з гербіцидами.
•
Транспортна дія для добрив (утворення комплексів з металами).
•
Підвищення стійкості рослин до хвороб.
Переваги
•
Вільні амінокислоти у доступній для рослини формі.
•
Запобігає лужному гідролізу ЗЗР. pH продукту 4.0-6.0.
•
Застосовувати можна на всіх культурах та фазах розвитку.
Застосування
•
В суміші з гербіцидами та іншими ЗЗР -0,5 кг/га (концентрація 0,130,17%).
•
Фертигація - 100 г/сотку.
•
Протягом сезону рекомендовано 3-4 внесення.
Склад
Agriflex Amino містить 40-50% вільних амінокислот в L-формі (доступні
для рослини), 7-9% карбогідратів.
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AGRIFLEX
AMINO Vix

Фасування

1кг

5кг

Agriflex Amino Vix - це комплекс амінокислот з елементами живлення
(амінокислотних хелатів). Мікроелементи у складі продукту важливі у
фазу активного росту та розвитку, а також, у фазу цвітіння. Цинк та марганець стимулюють поділ клітин, підвищують стійкість рослини до несприятливих температур (в т.ч. заморозків). Разом із залізом, ці елементи
важливі для перетворення азоту у білки.
Застосування
•
1-3 обробки в фазу активного росту - 0.5 кг/га.
•
1-2 обробки під час дозрівання зерна злакових та зернобобових культур - 0.5 кг/га.
•
2-3 обробки під час дозрівання овочевих культур 0.5-1 кг/га.
Склад
Містить 25-30% вільних амінокислот, амінокислотних хелатів цинку - 2.5%,
заліза - 3.5%, міді - 0.5%, марганцю - 1%, магнію - 1.5% та 1% бору.

AGRIFLEX
AMINO Zn

Фасування

1кг

5кг

Agriflex Amino Zn - це комплекс амінокислот з цинком. Цей елемент є
ключовим для кукурудзи, сорго, льону, садових культур. Додаткового
внесення цинку потребують: соя, соняшник, цукровий буряк, картопля.
Цинк стимулює процеси поділу клітин та є одним із критичних елементів
у фазу цвітіння.
Застосування
•
На культурах, де цинк є ключовим - 2 обробки в першій половині
вегетації - 0.5-1 кг/га.
•
Перед цвітінням - 1 кг/га.
•
Перед прогнозованим стресом (заморозками) - 1 кг/га.
Склад
Містить 25-30% вільних амінокислот, 10% цинку, а також: амінокислотні
хелати заліза, міді, марганцю та бор.
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Екстракти Аскофілума вузлуватого
Аскофілум вузлуватий - незвичайна водорість. Його особливість в тому, що він не проти рости в літоральної зоні. Це частина суші, яка затоплюється водою під час припливу, але після відливу стає нижньою частиною берега. Тобто, час від часу,
водорість відмовляється то на суші, то у солоній воді. Всього за
одну добу, цей рослинний організм може пережити спочатку
надмірне зволоження водою з надвисоким ступенем мінералізації, вже після обіду опинитися під палючим сонцем, а з приходом ночі відчути перепад температури майже у 20°.
Навіть в таких суворих умовах, як Літоральна зона північних широт, аськофіллум має конкурентів. Всі вони разом, щодня, піддаються сильним стресам, при цьому, вони ще й змушені
конкурувати між собою.
Переживаючи таку кількість викликів, щоб вижити, рослина розвинула чимало механізмів самозахисту. Основний з
них - неймовірно висока концентрація гормонів росту. Кожна
клітина аскофілума - це пігулка, наповнена до країв біостимуляторами.
Тим не менш, увага наукового світу до водорості була неоднозначною. Аскофілум мав дуже просте використання: його
зкошували на органічні добрива (подібне до гною), використовували для упаковки інших морепродуктів. Саме тому, більшість
вчених вивчало лише способи збільшити збори аскофілума в
природному середовищі, але не всі.
Вже відомо, що хімічний склад аскофілуму непостійний
впродовж року. Це логічно, адже сьогодні йому потрібно рости,
через місяць - рятуватися від перепадів температури або посухи, ще через час - залишити потомство. І кожен раз йому для
цього потрібно різні гормони та біологічно-активні речовини.
Вчені дізналися, що токоферол (вітамін Е) найбільше
синтезується в вересні та лютому, в інші місяці його менше.
Пік концентрації холіну спостерігаються взимку і навесні, а в
червні-серпні його концентрація дуже низька. Навпаки, влітку
сама висока концентрація антимікробних речовин. У жовтні виявили саму високий рівень гіббереліни, а найнижчий - в січні.
Саме тому, якщо взяти два різних біостимулятора, зроблених з
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Ascophyllum nodosum, вони можуть мати кардинально різний
склад, отже, різну дію на Вашу культуру.
В Max600 SeaSailer основними компонентами є цитокініни та гібереліни (не менш, ніж 600 ppm). Така композиція була
підібрана не дарма, адже ці гормони діють в тісній синергії.
Альгінова кислота має позитивний вплив на ґрунт. 1 г. цієї
речовини може увібрати 300 г води. Крім того, вона помітно
активує ту частину ґрунтової мікрофлори, що відповідає за утворення структурних частинок. Завдяки такому вдалому поєднанню, цей продукт не тільки сприяє покращенню структури
ґрунту, але і підвищує його вологоємність.
Наступна складова - манітол. Рослинна клітина використовую цю речовину для зберігання води. Завдяки манітолу,
рослинна клітина спочатку вбирає вологу, потім не дає їй задарма витрачатися під час спеки. За кордоном манітол використовують як унікальний хелатоутворювач. В залежності від умов
сезону, його вміст у продукті може коливатися, та зазвичай, досягає 10%.
Остання складова - амінокислоти та пептиди. В SeaSailer
знаходиться 1,5% амінокислот, адже вони не є ключовою складовою. Та при внесенні у ґрунт, зв’язані у пептиди амінокислоти поступово розакладаються мікрофлорою, що створює ефект
пролонгованого захисту рослини від стресів.

15

ЛИСТОВЕ ВНЕСЕННЯ
ОБРОБКА НАСІННЯ
ЗАМОЧУВАННЯ САДЖАНЦІВ
ФЕРТИГАЦІЯ

MAX 600
SeaSailer
Фасування

1кг

5кг

Max600 SeaSailer - це витяжка з водорості
Ascophyllum nodosum. Містить комплекс природних біостимуляторів, активних речовин та
мікроелементів.
Призначення
•
Підвищення врожайності.
•
Посилення стійкості до захворювань.
•
Антистресова дія.
•
Містить гормони: цитокініни та гібереліни.
•
Стимулює розвиток коренів та укорінення розсади.
•
Полегшує поглинання елементів живлення з ґрунту та мінеральних
добрив.
•
Стимулює поділ клітин та метаболічні процеси.
•
Збільшує закладання кітоносів та поліпшує якість запилення.
•
Позитивно впливає на структуру ґрунту та його властивості.
•
Підвищує ефективність добрив та ЗЗР у бакових сумішах.
Переваги
•
Сертифікований для органічного землеробства.
•
Безпечний для рослини.
•
Поліпшує протікання великого спектру метаболічних процесів.
•
Можна використовувати на всіх фазах розвитку рослини.
•
Добра сумісність з більшістю інших продуктів робить використання
СіСейлер зручним та технологічним. Але завжди рекомендовано
проводити попередній тест на сумісність.
Механізм дії
•
Манітол - це природній осмопротектор клітин. Це означає, що його
наявність захищає клітину від надмірних втрат вологи та засухи.
•
Цитокініни стимулюють поділ клітин, розвиток точки росту, закладання квітконосів, утворення пилку ріст плодів.
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•
•

•

Гібереліни збільшують площу фотосинтетичної поверхні рослини,
впливають на розмір та форму плода.
Альгінова кислота помітно впливає на структуру ґрунту. Вона збільшує вологоємність ґрунтів, допомагає рослині споживати елементи
живлення. У водних розчинах, дія альгінової кислоти подібна до дії
ПАВ та ад’ювантів.
Амінокислоти підвищують ефективність всіх інших компонентів, допомагають рослині розвинути стійкість до захворювань та стресів.

Застосування
•
Для обробки насіння використовують 0,5-1 кг СіСейлер на тонну
насіння.
•
У відкритому ґрунті застосовують листове внесення (0.5-1 кг/га) та
фертигацію (1 кг/га). Рекомендовано проводити 2-3 внесення до
цвітіння, 1-2 під час цвітіння та 2 внесення під час росту плодів (зерна).
•
В закритому ґрунті проводять листові підживлення (1-2 г на 1л води)
ранцевими оприскувачами та під час крапельного поливу (15-20 г на
100 л води).
Склад
органічні речовини - 50%;
альгінова кислота - 16%;
калій - 16%;
амінокислоти - 1.5%;
манітол - 0.7% (до 10%);
Цитокініни, гібереліни - 600 ppm.
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ЛИСТОВЕ ВНЕСЕННЯ
ФЕРТИГАЦІЯ

CALCIUM NITRATE
Фасування

25кг

Виробництво Португалія
Високоякісна кальцієва селітра.
Склад: N - 15.5%, CaO - 27.0%

SOLUPOTASSE
Фасування

25кг

Виробництво Бельгія
Безазотне калієве добриво (сульфат калія).
Склад: K2O - 51%, SO3 - 48%

MONOPOTASSIUM
PHOSPHATE
Фасування

25кг

Виробництво Франція
Високорозчинний монокалій фосфат.
Склад: P2O5 - 52%, K2O - 34%
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Користь, яку легко
передбачити

ТОВ “АгріСол”
01103, Київ, вул. Підвисоцького, 6-В
agrisol.ua
(050) 284-46-33
(044) 531-97-87
Контакти дистриб’ютора

