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Дистрибуція добрив для 
позакореневого 

живлення рослин європейських 
компаній

Виведено на ринок 
преміальну лінійку добрив

”ГРОС” із вмістом 
L-α-амінокислот та фітогормонів

Виведено на ринок першу 
лінійку добрив 

для позакореневого 
живлення рослин 

“ЕКОЛАЙН”

Виведено на ринок лінійку 
стартових N-P-К добрив 

«ФІТОСТАРТ»

Модернізація заводу з 
метою збільшення 

обсягів виробництва і 
зберігання продукції

Отримано сертифікати ISO 
9001:2015 та 

Organic Standard

Уведено в експлуатацію 
завод із виробництва 

добрив для позакорене-
вого живлення рослин

На теперішній час добрива є одним з 
основних чинників підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур і 
покращення якості продукції.

Отримання високих врожаїв відмінної якості спонукає агровиробників до використання новітніх технологій на всіх 
етапах вирощування: обробіток ґрунту, підбір насіннєвого матеріалу, використання основного живлення, внесення 
високоякісних засобів захисту рослин, збалансоване та ефективне позакореневе живлення. При цьому, кожен аграрій 
хоче отримати всі ці ресурси за найкращими цінами.

Глибоко розуміючи проблеми сільгоспвиробників у сфері позакореневого живлення, компанія «ЕКООРГАНІК», 
як високотехнологічне науково-виробниче підприємство, пропонує найсучасніші рішення у цьому сегменті 
товаровиробництва, які відповідають світовим стандартам якості. Компанія працює на ринку вже 10-й рік і тисячі 
господарств довірили нам свої врожаї!      

Виробничий комплекс підприємства – це сучасний хімічний завод, на якому проводиться синтез широкого 
асортименту високоякісних добрив (до 60 тис.л/добу). 

Процес виробництва проходить на європейському обладнанні та повністю автоматизований. Виробничий цех 
оснащений сучасними лініями розливу, які дозволяють фасувати продукцію у тару від 0,05 до 1000 літрів. Власний 
складський комплекс забезпечує оптимальні умови зберігання продукції.

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ

Виведення на ринок нової 
лінійки стартових N-P-K добрив 
«МУЛЬТИСТАРТ». Запуск лінії для 
виробництва дрібно фасованої 

продукції. Диверсифікація 
виробництва
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Наукові дослідження та виведення на ринок інноваційних, 
високоефективних спеціальних добрив – це пріоритетні напрямки 
діяльності компанії. 

Відділ агрохімічних досліджень та виробнича лабораторія, 
яка оснащена сучасним обладнанням, проводять дослідження з 
оптимізації складу мікродобрив та здійснюють тестування на кожному 
етапі виробництва. 

У компанії запроваджено Систему управління якістю. Ретельний 
відбір сировини для виробництва спеціальних добрив дозволяє 
випускати продукцію високої якості та стабільності. Контроль якості 
продуктів проводиться на таких етапах:

- підготовка сировини;
- безпосередньо в процесі синтезу;
- перевірка складу продукту та його стабільність після 

завершення синтезу;
- перед допуском продукту до фасування;
- контроль об’єму під час розливу продукції у тару.

Портфоліо «ЕКООРГАНІК» включає широкий 
асортимент добрив для обробки насіння, 
позакореневого та припосівного внесення, а 
саме: борні добрива, добрива, що містять фосфор 
у формі фосфіту, моно- та комплексні хелати, 
добрива з фітогормонами та L-α-амінокислотами/
антистресанти, стартові комплексні NPK добрива. 
Всього 32 марок мікродобрив та 13 марок 
стартових добрив (NPK).

Крім того, компанія «ЕКООРГАНІК» випускає 
засоби для дезінфекції рук та поверхонь SEP 
TOP, омивачі скла для автомобілів та Blue DEF - 
нейтралізатор вихлопних газів для автомобілів з 
системою SCR.

Компанія постійно проводить польові дослідження для перевірки біологічної ефективності продукції та вдосконалення 
систем живлення рослин.
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КАРТА ДОСЛІДІВ
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Інформація про продукти, 
які застосовувались у 
дослідах

ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) Борне добриво
Густина 1,37

рН 8,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Ріпак
Восени (навесні) 4 – 6 листків 0,5 – 1,0

На почтаку фази бутонізації 1,0 – 1,5

Соняшник
Від 3 до 8 пар листків 1,0 – 2,0

Фаза «зірочка» 1,0

Соя На почтаку фази бутонізації 0,5 – 1,0

Кукурудза В фазу 6 – 8 листків 0,5 – 1,0

Плодові і ягідні
Рожевий бутон 1,5 – 2,0

Формування плодів 0,5 – 2,0

Овочеві Перед цвітінням, формування плодів 0,5 – 1,0

Виноград
Перед цвітінням 1,0 – 1,5

Перед дозріванням 1,5 – 2,0

Цукрові буряки
Змикання листків у рядку 0,5 – 1,0

Остання обробка фунгіцидами 1,0 – 2,0

Елемент %

Азот N-NH2 6,5

Бор B 15,5

Найбільш концентроване рідке борне 
мікродобриво. Розроблене для усунення прояву 
дефіциту бору, а також для позакореневого 
підживлення культур, особливо вимогливих до 
умов забезпечення бором. Містить бор в формі 
органічного комплексу з моноетаноламіном. 
Мікродобриво придатне для застосування разом із 
засобами захисту рослин, забезпечує стійкість до 
стресів і холодостійкість рослин.

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) Борне добриво 
з L-α амінокислотами

Густина 1,34
рН 8,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Ріпак
Восени (навесні) 4 – 6 листків 1,0

Початок бутонізації 1,0 – 1,5

Соняшник
3 – 8 пар листків 1,0 – 2,0

Фаза «зірочка» 1,0

Соя Початок бутонізації 0,5 – 1,0

Кукурудза 6 – 8 листків 0,5 – 1,0

Плодові і ягідні
Рожевий бутон 1,5 – 2,0

Формування плодів 0,5 – 1,0

Овочеві Перед цвітінням – формування плодів 0,5 – 1,0

Виноград
Перед цвітінням 1,0 – 1,5

Перед дозріванням 0,5 – 1,0

Цукрові буряки
Змикання листків у рядку 0,5 – 1,0

Остання обробка фунгіцидами 1,0 – 1,5

Картопля Стеблування 0,5 – 1,0

Елемент %

Азот N-NH2 4,5

Бор B 14,0

Амінокислоти L-α 1,0

Рідке добриво у вигляді органічного комплексу 
бору з моноетаноламіном та вільними L-α-
амінокислотами для ріпаку, цукрових буряків, 
соняшнику, картоплі, винограду, плодових та 
овочевих культур. Активні інгредієнти: бор, аміногрупи 
моноетаноламіну і L-α-амінокислоти рослинного 
походження. Добриво ефективне в умовах, коли 
рослини перебувають у стані стресу через 
несприятливі погодні умови. Бор необхідний для 
нормального утворення пилку і формування зав’язей, 
бере участь у транспортуванні цукрів. За дефіциту 
бору порушується формування клітинних стінок, 
що призводить до погіршення товарного вигляду 
продукції, зниження врожайності, якості та лежкості.

ЕКОЛАЙН Бор (Опті) Борне добриво 
Густина 1,20

рН 8,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Озимий ріпак 6 листків – розетка (восени) 1,0 – 1,5

Зернобобові Бутонізація – утворення бобів 1,0

Кукурудза 6 – 8 листків – викидання волоті 1,0 – 2,0

Цукрові буряки 3 – 4 пари листків – змикання міжрядь 1,5 – 2,5

Соняшник 4 – 6 пар листків - фаза «зірочка» 1,0 – 2,0

Картопля Стеблування - цвітіння 1,5 – 2,0 

Овочеві культури Від приживлення розсади до початку 
дозрівання 2,0 – 3,0

Плодові культури Початок формування плодів - дозрівання 1,0 – 1,5

Ягідні культури Початок формування плодів - дозрівання 1,0 – 1,5

Елемент %

Азот N-NH2 3,5

Бор B 8,0

Цинк Zn 0,5

Молібден Mo 0,05

Рідке добриво у формі органічного комплексу 
бору з моноетаноламіном з додаванням 
хелату цинку та молібдену. Рекомендоване для 
позакореневого підживлення культур, чутливих до 
нестачі бору, молібдену та цинку у першій частині 
вегетаційного періоду: ріпак, цукрові буряки, 

соняшник, картопля, виноград, плодові, ягідні, овочеві культури. Бор бере участь у транспортуванні цукрів, захищає ауксини від 
передчасного розкладання, необхідний для нормального утворення пилку та формування зав’язей. Цинк сприяє синтезу ауксинів у 
рослині, а отже забезпечує більш інтенсивний ріст, більш економне витрачання вологи рослинами. Молібден бере участь у синтезі 
цукрів та активує ферменти нітрит- та нітратредуктаза, що посилює засвоєння азоту рослиною.
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ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) Антистресант. Фосфітне добриво 
з L-α-амінокислотами

Густина 1,3
рН 6,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Озимі зернові

Кущення восени 1,0 – 2,0

Кущення навесні 1,0 – 2,0

Вихід в трубку 1,0 – 2,0

Ячмінь
Кущення 1,0 – 1,5

Колосіння 1,0 – 2,0

Соняшник
Горох, соя

6 – 8 пар листків 1,0 – 2,0

2 – 3 справжніх листків 1,0 – 2,0

Кукурудза
3 – 5 листків 1,0 – 2,0

6 – 9 листків 1,0 – 2,0

Картопля Бутонізація – початок цвітіння 1,0 – 2,0

Томати, перець Початок формування плодів 1,5 – 3,0

Виноград Від фази 5 – 8 листків 1,0 – 2,0

Плодові та ягідні Початок формування плодів 1,0 – 2,0

Цукрові буряки 30 - 40 днів до збирання 1,0 – 2,0

Елемент %

Азот N-NH2 4,0

Фосфор (фосфіт) P2O5 25,0

Калій К2О 17,0

Бор В 0,7

Амінокислоти  L-α 7,0

Спеціальне добриво для позакореневого 
підживлення сільськогосподарських культур 
з фунгіцидним ефектом і властивостями 
антистресанта.

Активні інгредієнти добрива:
- Фосфор у формі фосфіту - підвищує стійкість 

до збудників хвороб;
- Калій, бор, вільні L-α-амінокислоти рослинного 

походження - швидко засвоюються, легко 
включаються в біохімічний цикл в клітинах, економлять 
енергію рослин і ефективно виводять їх із стресового 
стану.

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) Фосфітне добриво
Густина 1,5

рН 6,5

Культури Період підживлення Доза, л/га

Зернові, 
зернобобові, 

кукурудза, соняшник
Перпедпосівна обробка насіння 0,5 – 1,0 л/т

Озимі зернові
Кущення восени та навесні 1,0 – 2,0

Вихід в трубку 0,8 – 2,0

Озимий ріпак
4 – 6 листків (осінь) 1,0 – 1,5

8 – 12 листків (весна) 1,0 – 2,0

Ярий ріпак 4 – 6 листків 1,0 – 1,5

Картопля Бутонізація – початок цвітіння 1,0 – 2,0

Томати, перець Початок формування плодів 2,0

Ячмінь пивоварний Колосіння 0,5 – 2,0

Соняшник
6 – 8 пар листків 1,0 – 1,5

Формування насіння 1,0 – 2,0

Кукурудза
3 – 5 листків 1,0 – 1,5

6 – 9 листків 1,0 – 1,5

Виноград Від фази 5 – 8 листків 1,0 – 2,0

Плодові та 
ягідні культури

Початок формування плодів 1,0 – 2,0

Після збирання плодів 2,0 – 4,0

Елемент %

Азот N-NH2 0,6

Фосфор (фосфіт) P2O5 53,0

Калій К2О 35,0

Бор В 1,4

Інноваційне добриво з найвищою на ринку 
концентрацією фосфору в формі фосфіту і калію. 
Призначене для позакореневого підживлення 
багатьох культур. ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) посилює 
ріст кореневої системи, підвищує стійкість рослин до 
збудників грибкових захворювань. При використанні 
добрива, в товарній частині врожаю підвищується 
вміст запасних речовин, що значно покращує його 
якість. Високий вміст фосфору в фосфітній формі 
суттєво стримує розвиток грибкових захворювань 
рослин, зокрема фітофтори, борошнистої роси, 
антракнозу та інших. Мікродобриво придатне для 
застосування разом із засобами захисту рослин, 
забезпечує стійкість рослин до стресів.

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Zn) Фосфітне добриво
Густина 1,40

рН 6,0

Рідке інноваційне добриво у вигляді органо-
мінерального комплексу фосфіту калію з органічним 
комплексом бору та додаванням хелату цинку. 
Використовується для посилення росту кореневої 
системи, покращення посухостійкості, синтезу 
ферменту карбогідрази, без якого неможливий

Культури Період підживлення Доза, л/га

Соняшник
2 – 5 пар листків 1,0 – 2,0

6 – 8 пар листків 1,0 – 2,0

Горох, соя
2 – 3 справжніх листків 1,0 – 2,0

Бутонізація 1,0 – 2,0

Кукурудза
3 – 5 листків 1,0 – 2,0

6 –8 листків 1,0 – 2,0

Томати, перець Початок формування плодів 1,5 – 3,0

Виноград Від фази 5 – 8 листків 1,0 – 2,0

Плодові та ягідні Початок формування плодів 1,0 – 2,0

Елемент %

Фосфор (фосфіт) P2O5 32,0

Калій К2О 21,0

Бор В 0,8

Цинк  Zn 3,5

повноцінний синтез ростових речовин (ауксинів і цитокінінів), підвищення стійкості рослин до збудників грибкових хвороб та підвищення 
вмісту запасних речовин у товарній частині врожаю з метою покращення його якості.
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ГРОС Фосфіто-NP Фосфітне добриво
Густина 1,43

рН 5,0

ГРОС Квіцеліум Добриво з фітогормонами
Густина 1,09

рН 6,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Озимі та ярі зернові Від 2 – 4 листків до кущення 1,5 – 2,0

Кукурудза 6 – 8  листків 2,0

Озимий та ярий 
ріпак 4 листки – розетка 1,5 – 2,0

Зернобобові 2 – 3 справжніх листків 1,0 – 2,0

Соняшник 4 – 8 пар листків, фаза «зірочка» 2,0

Цукрові буряки Змикання рослин у рядку 2,0

Капуста Після приживлення розсади 2,0

Картопля Стеблування 1,5 – 2,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Соняшник Фаза «зірочка» 1,5 – 2,0

Ріпак Фаза бутонізації 1,0 – 1,5

Зернобобові Фаза бутонізації 0,5 – 1,0

Овочеві Перед цвітінням - дозрівання 1,0 – 1,5

Плодові та ягідні Перед цвітінням - дозрівання 1,5 – 2,0

Виноградники Перед цвітінням - дозрівання 0,1% розчин

Декоративні Перед цвітінням 1,5 – 2,0

Елемент %

Азот N-NH2 30,0

Фосфор (фосфіт) P2O5 60,0

Елемент %

Залізо Fe 2,4

Марганець Mn 0,6

Цинк Zn 0,6

Мідь Cu 0,6

Бор B 0,24

Молібден Mo 0,02

Амінокислоти L-α 2,0

Фітогормони 60 ppm

Рідке добриво з високою концентрацією 
фосфору в формі фосфіту і азотом. Фосфітна 
форма сприяє швидкому надходженню фосфору в 
рослину і переміщення в самій рослині. Забезпечує 
активізацію  росту кореневої системи і підвищує 
імунітет рослин до несприятливих умов погоди і 
збудників грибкових хвороб. Високий вміст азоту в 
легкозасвоюваній формі посилює ріст рослин.

Рідке добриво - стимулятор для підживлення багатьох культур. Містить мікроелементи, амінокислоти і фітогормони. Добриво 
призначене для стимулювання процесів цвітіння і запилення, збільшення кількості плодів і їх розмірів. Використовується на польових 
культурах, в овочівництві та садівництві, а також в технологіях вирощування декоративних рослин.

ГРОС Коренеріст Добриво з фітогормонами
Густина 1,09

рН 6,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Озимі зернові, 
кукурудза, 

зернобобові, 
соняшник

Передпосівна обробка насіння 1,0 – 1,5 л/т

Озимі зернові 2 – 4 листки - кущення 0,5 – 1,0

Зернобобові 2 – 3 справжніх листків 1,0 – 1,5

Озимий та ярий 
ріпак 4 листки - розетка 1,0 – 1,5

Кукурудза 4 – 8 листків 1,0 – 2,0

Соняшник 4 – 8 пар листків 1,0 – 2,0

Овочеві Через тиждень після висадки, 2 - 4  справжніх 
листків 1,0 – 1,5

Цукрові буряки Від 2 – 4 листків до змикання у рядку 1,0 – 2,0

Картопля Передпосівна обробка бульб 0,5 – 2,0 л/т

Обробка коренів перед висадкою У концентрації 
0,03%

Елемент %

Азот N-NH2 3,0

Фосфор (фосфіт) P2O5 5,0

Калій К2О 3,0

Амінокислоти L-α 3,0

Фітогормони 22 ppm

Рідке добриво - стимулятор росту кореневої 
системи рослин. Фосфор і фітогормони 
забезпечують активний ріст кореневої системи 
рослин. Рекомендоване для передпосівної обробки 
насіння, обробки коренів розсади овочевих і 
декоративних культур, дерев і кущів перед висадкою, 
а також висаджених рослин для поліпшення 
приживлюваності. Придатне для використання 
в якості антістрессанта на посівах кукурудзи 
та соняшнику, які постраждали від дії ґрунтових 
гербіцидів. 

ГРОС Здоров’я Антистресант.
Добриво з L-α-амінокислотами

Густина 1,1
рН 6,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Озимі зернові Кущення, поява прапорцевого листка 1,0 – 1,5

Ріпак озимий та ярий Від 4 листків до стеблування 1,0 – 1,5

Зернобобові Утворення бобів 1,0

Соняшник 4 – 8 пар листків, фаза «зірочка» 1,0 – 2,0

Кукурудза 4 – 8 листки – викидання волоті 1,0 – 2,0

Цукрові буряки Від 2 – 4 листків до змикання у рядку 1,0 – 2,0 

Елемент %

Азот N-NH2 2,7

Амінокислоти L-α 12,0

Рідке добриво – антистресант. Має високий 
вміст амінокислот для активізації біохімічних процесів в 
рослинах, підвищення імунітету та стійкості рослин до 
несприятливих погодних умов, негативного впливу ЗЗР. 
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ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 100%  хелатне добриво
Густина 1,2

рН 7,5

Культури Період підживлення Доза, л/га

Плодові Від початку формування плодів до початку 
дозрівання 3,0 – 4,0

Овочеві Від початку формування плодів до початку 
дозрівання 3,0 – 4,0

Ягідні Від початку формування плодів до початку 
дозрівання 2,0 – 3,0

Елемент %

Азот N-NH2 2,5

Кальцій СаО 5,0

Бор В 0,8

Рідке добриво у вигляді комплексу 100% хелату кальцію і органічного бору. Розроблене для усунення прояву дефіциту кальцію і 
бору, а також для позакореневого підживлення культур, особливо вимогливих до умов забезпечення кальцієм і бором (цукрові 
буряки, соняшник, ріпак, овочеві та плодові культури). Мікродобриво придатне для застосування разом із засобами захисту рослин, 
забезпечує стійкість до стресів і холодостійкість рослин.

ЕКОЛАЙН Цинк (Хелат) 100%  хелатне добриво
Густина 1,3

рН 7,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Кукурудза 3 – 5 листків 0,5 – 1,0

Сорго, просо Початок кущення 0,5 – 1,0

Соя, горох, еспарцет, 
нут,  насінники 
бобових трав 

В фазу 3 – 5 справжніх листків 0,5 – 1,0

Соняшник 6 – 8 пар листків 1,0

Озимі зернові Кущення восени 0,3 – 0,5

Плодові зерняткові Після першого опадання зав’язі 0,5 – 1,0

Томати, перець Початок формування плодів 0,5 – 1,5

Елемент %

Азот N-NH2 3,6

Цинк Zn 8,5

Висококонцентроване цинкове мікродобриво. 
Містить цинк у формі 100% хелату ЕДТА. Розроблене 
для усунення прояву дефіциту цинку, а також для 
позакореневого підживлення культур, особливо 
вимогливих до умов забезпечення цинком 
(кукурудза, соя, сорго). Мікродобриво придатне для 
застосування разом із засобами захисту рослин, 
забезпечує стійкість до стресів і посухостійкість 
рослин.

ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно) Антистресант. Комплексне добриво 
з L-α амінокислотами

Густина 1,2
рН 6,5

Культури Період підживлення Доза, л/га

Озимі зернові

Кущення восени 0,5 – 1,0

Кущення навесні 0,5 – 1,0

Вихід в трубку 0,5 – 1,0

Ячмінь Кущення 0,5 – 1,5

Соняшник 6 – 8 пар листків 1,0 – 1,5

Горох, соя 2 – 3 справжніх листків 1,0 – 1,5

Кукурудза 4 – 6  пар листків 1,0 – 2,0

Картопля Стеблування – початок цвітіння 1,0 – 2,0

Капуста Протягом періоду вегетації 2,0 – 4,0

Огірки Протягом періоду вегетації 2,0 – 4,0

Томати, перець Від висадки розсади – початок 
формування плодів 1,5 – 3,0

Елемент %

Азот N-NH2 9,0

Калій K2O 4,0

Магній MgO 1,5

Залізо Fe 0,2

Манган Mn 0,2

Бор B 0,2

Цинк Zn 0,4

Мідь Cu 0,1

Молібден Mo 0,05

Амінокислоти L-α 7,5

Спеціальне добриво для позакореневого 
підживлення сільськогосподарських культур з 
властивостями антистрессанта. Активні інгредієнти 

добрива: легкодоступні для рослин макро- і мікроелементи, а також вільні L-α-амінокислоти рослинного походження, які здатні швидко 
засвоюватися, включатися в біохімічний цикл в клітинах. Завдяки цьому економиться енергія рослин і дозволяє швидко вивести їх з 
стресового стану, викликаного погодними умовами (заморозки, посуха, град і т.п.) і фітотоксичністю дії ЗЗР.

ЕКОЛАЙН Мідь (Хелат) 100%  хелатне добриво
Густина 1,29

рН 7,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Озимі зернові Початок виходу в трубку –колосіння 0,5 – 1,0

Ярі зернові Початок виходу в трубку 0,5 – 1,0

Картопля Перед цвітінням 1,0

Цукрові буряки Змикання листків у рядку 1,0 – 1,5

Соняшник 6 – 8 пар листків 1,0

Плодові зерняткові Формування плодів 0,5 – 1,0

Плодові кісточкові
Початок формування плодів 0,5 – 1,0 

Після збору урожаю 2,0 – 2,5

Елемент %

Купрум Cu 6,5

Азот N-NH2 3,0

Сірка SO3 8,0

Добриво розроблене для усунення прояву 
дефіциту міді та позакореневого підживлення культур, 
вимогливих до умов забезпечення міддю, особливо 
на ґрунтах легкого гранулометричного складу, 
осушених торфових ґрунтах. Мідь сприяє збільшенню 
вмісту білка в зернових і бобових, підвищує вміст 
цукру в коренеплодах та вміст вітаміну С у плодах. 
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ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 100%  хелатне добриво
Густина 1,2

рН 7,5

ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) 100%  хелатне добриво
Густина 1,3

рН 6,5

Культури Період підживлення Доза, л/га

Зернові Фаза кущення – трубкування 1,0 – 4,0

Кукурудза 6 – 8 листків 1,5 – 2,5

Цукрові буряки Змикання листків у рядку 1,5 – 2,5

Овочеві У фазу активного росту культур 1,5 – 3,0

Плодові Початок формировання плодів 2,0 – 3,0

Картопля Фаза стеблування 1,0 – 2,0

Ріпак Початоі бутонизації 1,5 – 2,0

Баштанні 4-6 спражніх листків 1,0 – 1,5

Плодові Початок формування плодів 2,0 – 3,0

Культури Період підживлення Доза, л/га

Озимі зернові 

Передпосівна обробка насіння 0,5 – 1,0 л/т

Початок виходу в трубку 1,5 – 2,0

Колосіння 1,0  – 1,5

Початок формування зерна 2,0

Ярі зернові
Передпосівна обробка насіння 0,5 – 1,0 л/т

Виход в трубку - колосіння 1,0  – 2,0

Елемент %

Азот N-NН2 3,5

Магній MgO 4,7

Сульфур SO3 4,0

Залізо Fe 0,46

Манган Mn 0,23

Бор B 0,23

Цинк Zn 0,35

Мідь Cu 0,12

Рідке добриво у вигляді 100% хелатів ЕДТА магнію та інших важливих мікроелементів для позакореневого підживлення наступних 
культур: зернових, ріпаку, цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику, картоплі, винограду, овочів. Магній в рослині відповідає за утворення 
хлорофілу в листі рослин, істотно впливає на продуктивність процесу фотосинтезу, синтез вуглеводів і їх транспортування з листя до 
коренів, в результаті чого формується потужна коренева система, зростає концентрація цукрів у точці росту. Він також активізує 
процеси перетворення фосфору з мінеральних сполук в органічні.

Мікродобриво розроблене спеціально для задоволення потреб 
зернових колосових культур в елементах мінерального живлення. Містить 
макро- і мікроелементи у вигляді 100% хелатів ЕДТА, які мають найбільший вплив 
на перебіг процесів біосинтезу в рослинах зернових культур. Має підвищений вміст міді. Співвідношення азот: сірка = 3,75: 1 достатнє для 
ефективного засвоєння рослинами азоту і підвищення вмісту білка в зерні.

Елемент %

Азот N-NН2 19,5

Калій K2O 6,0

Магній MgO 3,5

Сульфур SO3 5,2

Залізо Fe 0,5

Манган Mn 1,7

Бор B 0,15

Цинк Zn 0,4

Мідь Cu 1,0

ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати) 100%  хелатне добриво
Густина 1,3

рН 6,5

Культури Період підживлення Доза, л/га

Ріпак озимий та ярий Бутонізація 2,0 – 3,0

Соняшник Утворення кошика 1,5 – 2,0

Сафлор Перед цвітінням 1,0 – 1,5

Елемент %

Азот N-NН2 11,0

Калій K2O 6,0

Магній MgO 2,8

Сульфур SO3 7,0

Залізо Fe 0,8

Манган Mn 1,7

Бор B 2,1

Цинк Zn 0,7

Мідь Cu 0,3

Мікродобриво розроблене спеціально під потреби рослин 
олійних культур в елементах мінерального живлення. Містить макро- і 
мікроелементи у формі 100% хелатів ЕДТА, які мають визначальний вплив 
на перебіг процесів біосинтезу в рослинах олійних культур. Високий вміст 
сірки сприяє ефективному використанню азоту, підвищення стійкості 
рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища (посухи), 
підвищує коефіцієнти використання фосфору, калію, кальцію, магнію та 
мікроелементів з грунту і добрив.
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ОЗИМОЇ 
ПШЕНИЦІ

Особливості 
підживлення

Засвоєння елементів живлення рослинами пшениці відбувається нерівномірно впродовж вегетації, причому 
темпи цього процесу по різних елементах відрізняються. У фазу кущення рослини «встигають» засвоїти біля 
чверті азоту від загальної кількості за вегетацію, по фосфору і калію - близько 10%. У фазу виходу в трубку ці 
показники становлять: біля 70% азоту, 45% фосфору і біля 40% калію. На початок цвітіння рослини засвоюють 
100% азоту і калію та близько 90% фосфору. Знання особливостей мінерального живлення дає можливість 
розробити  систему удобрення, яка буде якнайповніше враховувати особливості культури для досягнення 
високого врожаю гарної якості.

За нестачі фосфору порушується обмін енергії і речовин в рослинах. Особливо негативно це позначається 
на формуванні репродуктивних органів. Листки рослин при нестачі фосфору набувають сіро-зеленого, 
пурпурового або червоно-фіолетового забарвлення. У зернових нестача фосфору знижує кущення та 
формування плодоносних стебел. Ознаки фосфорного голодування зазвичай проявляються вже на початкових 
стадіях розвитку рослин.

Магній входить до складу хлорофілу, бере участь у пересуванні фосфору в рослинах і вуглеводному обміні, 
впливає на активність окислювально-відновних процесів. При нестачі магнію знижується вміст хлорофілу в 
зелених частинах рослин і розвивається хлороз між жилками листка. На зернових озимих культурах дефіцит 
проявляється у вигляді освітлених плям на підвищених елементах рельєфу внаслідок вимивання магнію талими 
водами.

Мідь – це індикаторний мікроелемент для зернових культур. Мідь бере участь у процесах фотосинтезу, 
вуглеводного, азотного і білкового обміну. Найчастіше проявляється на ґрунтах органогенного походження 
та легких за гранулометричним складом. При дефіциті міді знижується озерненість колоса різко знижується 
врожай зерна, а при гострому мідному голодуванні спостерігається повна відсутність колосків.

Марганець входить до складу окислювально-відновлюваних ферментів, що беруть участь у процесах 
дихання, фотосинтезу, вуглеводного і азотного обміну рослин. Він відіграє важливу роль у засвоєнні нітратного 
і амонійного азоту рослинами. Найхарактерніший симптом марганцевого голодування – точковий хлороз 
листя. На листкових пластинках між жилками з’являються дрібні жовті хлоротичні плями, потім уражені ділянки 
відмирають.
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ТОВ «Агролан Крупець»  
Рівненська обл., Радивилівський р-н, 
с. Крупець

Агроном: Мирончук Олександр, 
тел. (067) 363 48 03 

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Панасюк Олександр 

Сорт: Памір. Площа 5 га. Посів 25.09.2019, 
збирання 05.08.2020

Попередник: соя

Загальний фон живлення: 
курячий послід 12 т/га, аміачна селітра 
100 кг/га

Вигляд рослин на 08.04.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

Варіанти
Фази розвитку

Обробка насіння

Контроль Без обробки мікродобривами

Варіант 1 Схема господарства

Варіант 2 ГРОС Коренеріст 1,0 л/т +
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 0,5 л/т

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна пшениці 210 $/т

Розрахункова вартість добрив $4,35

64

66

68

70

72

74

76

78
107
$/га

69,0
ц/га

+

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 5 рослин, г Кількість стебел на 1 рослину, шт.

К В1 В2 К В1 В2 К В1 В2

08.04.2020 14 16 18 4 8 12 1 2,8 3,2

18.05.2020 35 39 59,2 39 36 44 1,4 2 2,6

Результати проміжних обліків

Вигляд рослин на 18.05.2020

76,0
ц/га

Варіант 2

5,3
ц/га
+

1,7
ц/га
-

Розрахункова ціна культури вказана на дату збирання
У всіх дослідах додатковий прибуток на гектар вказаний з вирахуванням витрат на добрива

обробка насіння  ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

70,7
ц/га

Обробка насіння ГРОС Коренеріст + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 
забезпечує потужний старт і кращий розвиток рослин на початкових 
етапах, що, у результаті, сприяє підвищенню врожайності.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ обробка насіння

ТОВ «П’ятидні»   
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, 
с. П’ятидні

Представник господарства: Цизь Роман, 
тел. (066) 314 14 78

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Панасюк Олександр

Сорт: Скаген. Площа 5 га. Посів 15.09.2019, 
збирання 28.07.2020

Загальний фон живлення: 
N8P18K29, аміачна селітра 200 кг/га.

Вигляд рослин на 20.03.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

Варіанти
Фази розвитку

Обробка насіння

Контроль Схема господарства

Варіант 1 Схема господарства

Варіант 2 ГРОС Коренеріст 1,0 л/т +
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 0,5 л/т

Схема позакореневого підживлення

Варіант 2
58

60

62

64

66

68

70

72
80
$/га

66,0
ц/га

+

Дата обліку
Середня висота 5 рослин, см Вага 5 рослин, г Кількість стебел на 1 рослину, шт.

К В2 К В2 К В2

20.03.2020 16,5 18 8 13 2,6 3,6

18.05.2020 43,5 52,5 27 77 1,2 2

Результати проміжних обліків

Вигляд рослин на 18.05.2020

70,0
ц/га

4,0
ц/га
+

*Розрахункова ціна пшениці 210 $/т

Розрахункова вартість добрив $4,35

Обробка насіння ГРОС Коренеріст + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 
забезпечує потужний старт і кращий розвиток рослин на початкових 
етапах, що, у результаті, сприяє підвищенню врожайності.
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ПП АФ «Дзвони»  
Львівська область, Перемишлянський р-н, 
с. Болотне

Головний агроном: Бай Ярослав, 
тел. (067) 208 93 74

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Панасюк Олександр 

Сорт: Реформ.  Площа 1 га. Посів 01.10.2019, 
збирання 10.08.2020

Загальний фон живлення: N-172

Вигляд рослин на 09.04.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

62,3
ц/га

Варіанти
Фази розвитку

Обробка насіння

Контроль Без обробки мікродобривами

Варіант 1 ГРОС Коренеріст 1,0 л/т +
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 0,5 л/т

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна пшениці 210 $/т

Розрахункова вартість добрив $4,35

56

58

60

62

64

66

68

70
99
$/га

67,2
ц/га

+

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 5-х рослин, г Кількість стебел на 1 рослину, шт.

К В1 К В1 К В1

09.04.2020 12 15 1 8 1,0 3,4

10.06.2020 53 70 47 120 1,0 2,3

Результати проміжних обліків

Вигляд рослин на 10.06.2020

4,9
ц/га
+

обробка насіння  ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

Обробка насіння ГРОС Коренеріст + 
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К), зокрема за 
несприятливих погодних умов  та пізніх строків 
посіву, забезпечує потужний старт і кращий 
розвиток рослин на початкових етапах, що, у 
результаті, сприяє підвищенню врожайності.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ТОВ АФ «Долинка»    
Кіровоградська обл., Долинський р-н, 
м. Долинська

Агроном: Гнатушенко Максим, 
тел. (066) 086 36 28

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Починок Віталій

Сорт: Шестопалівка. Посів 12.09.2019, 
збирання 06.07.2020

Загальний фон живлення: нітроамофоска 
80 кг/га, КАС 70 кг/га, аміачна селітра 
200 кг/га

Варіанти
Фази розвитку

Обробка насіння Кущення (весна) Прапорцевий листок

Контроль Схема господарства Схема господарства Схема господарства

Варіант 1

ГРОС Коренеріст 
1,0 л/т +

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 
0,5 л/т

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 
1,0  л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий 
(Хелати) 1,0  л/га

Схема позакореневого підживлення

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 3-х рослин, г Кількість стебел на рослину, шт.

К В1 К В1 К В1

13.05.2020 54 58 19 30 1,3 2

Результати проміжних обліків

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

29,0
ц/га

Варіант 1

*Розрахункова ціна пшениці 210 $/т

Розрахункова вартість добрив $17,5

10

15

20

25

30

35

40

45
197
$/га

39,2
ц/га

+

10,2
ц/га
+

Вигляд рослин на 13.05.2020

Фосфіти посилюють ріст і розвиток 
кореневої системи, позитивно 
впливають на формування врожаю 
навіть за недостатнього рівня 
забезпечення вологою і прохолодної 
погоди навесні. Особливо ефективне 
підживлення посівів пшениці навесні у 
фазу кущення.

К В1
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СФГ «Каріна»  
Запорізька обл., Пологівський р-н, 
с. Федорівка

Керівник: Кумуржі Георгій, тел. (066) 888 17 60

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Амброзяк Юрій

Сорт: Смуглянка. Площа ділянки 15 га. Посів 
05.10.2019, збирання 08.07.2020

Попередник: соняшник

Загальний фон живлення: NPK при посіві 100 
кг/га, аміачна селітра по мерзло-талому 
ґрунту 100 кг/га

Вигляд рослин на 06.05.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

35,2
ц/га

Варіанти
Фази розвитку

Обробка 
насіння

Кущення 
осінь

Кущення 
весна

Прапорцевий 
листок Колосіння

Контроль Без внсення 
мікродобрив

Без внесення 
мікродобрив

Без внесення 
мікродобрив

Без внесення 
мікродобрив

Без внесення 
мікродобрив

Варіант 1
ГРОС 

Коренеріст 
1,5 л/т 

ЕКОЛАЙН 
Цинк (Хелат)

0,5 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Магній 
(Хелати)
1,5 л/га 

ГРОС 
Здоров’я 
1,1 л/га + 
ЕКОЛАЙН 
Фосфітний 
(К) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН 
Зерновий 
(Хелати) 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН 
Зерновий 
(Хелати) 

1,0 л/га + Грос 
Квіцеліум 
0,5 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна пшениці 210 $/т

Розрахункова вартість добрив $73,1

30

32

34

36

38

40

42

44

78
$/га

42,4
ц/га

+

Дата обліку
Висота рослин, см Вага рослин, г/м2 Вага коренів, г/м2 Кількість стебел на 1 м2

К В1 К В1 К В1 К В1

06.05.2020 54 58 3900 4150 930 1070 530 620

Результати проміжних обліків

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

7,2
ц/га
+

Зниження температур до мінусових 
значень у поєднанні з ураганними вітрами 
навесні призвело до втрати частини 
продуктивного стеблостою. Застосування 
антистресантів у цей період дозволило 
знизити редукцію продуктивних стебел та 
отримати значний приріст урожайності 
порівняно з контролем.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ПСП «Гуляйпільське»    
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, 
смт Гуляйпільське

Агроном: Кірієнко Віталій, 
тел. (050) 484 28 24

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Амброзяк Юрій

Сорт: Сториця. Площа 20 га. 
Збирання 22.07.2020

Попередник: озимий ріпак

Загальний фон живлення: сульфоамофос 
100 кг/га, сульфат амонію 150 кг/га, аміачна 
селітра 200 кг/га

Варіанти
Фази розвитку

4-5 листків Кущення (весна)

Контроль Схема господарства Схема господарства

Варіант 1 ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) 1,6 л/га 
+ ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,6 л/га ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) 1,6 л/га

Схема позакореневого підживлення

Дата обліку
Висота рослин, см Вага рослин, г/м2 Вага коренів, г/м2 Кількість стебел на 

1 м2 Коефіцієнт кущення

К В1 К В1 К В1 К В1 К В1

29.04.2020 58 62 4600 5300 920 1380 700 820 1,5 1,8

Результати проміжних обліків

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

27,0
ц/га

Варіант 1

*Розрахункова ціна пшениці 210 $/т

Розрахункова вартість добрив 36,7 $/га

20

22

24

26

28

30

32

34
69
$/га

32,0
ц/га

+

5,0
ц/га
+

Вигляд рослин на 29.04.2020

Зниження температур до мінусових значень 
у поєднанні з ураганними вітрами навесні 
призвело до втрати частини продуктивного 
стеблостою. Застосування антистресантів 
у цей період дозволило знизити редукцію 
продуктивних стебел та отримати значний 
приріст урожайності порівняно з контролем.
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На утворення 1 т насіння ріпаку з відповідною масою соломи з ґрунту виноситься 50-60 кг N, 20-25 - Р2О5, 40-
50 кг К2О, що значно більше, ніж виносять інші культури. На ґрунтах із середнім рівнем забезпеченості рослин 
рухомими формами основних елементів живлення оптимальною нормою мінеральних добрив є N 80 - 120, P 
60 - 90, K 60 - 90. Важливе місце у мінеральному живленні ріпаку належить сірці, яка необхідна для засвоєння 
азоту, і магнію, від забезпечення яким залежить урожайність насіння та вміст олії в ньому. В осінній період магній 
сприяє транспортуванню цукрів з листків до коренів, внаслідок чого формується потужніша коренева система 
та підвищується стійкість рослин до низьких температур при перезимівлі. Він важливий для ріпаку впродовж 
усієї вегетації. На ранніх фазах сприяє зміцненню кореневої системи, накопиченню цукрів у кореневій шийці та 
її потовщенню. Найбільша потреба у цьому мікроелементі є до та під час цвітіння, тому саме в ці фази розвитку 
рослин спостерігається нестача бору. Нестача бору в осінній період призупиняє ріст і розвиток кореневої 
системи ріпаку озимого, точки росту, знижує накопичення цукрів та інших високоенергетичних речовин, їх 
транспортування до кореневої шийки та погіршує морозо-, зимостійкість рослини й перезимівлю в цілому, що 
призводить до деформації та дуплистості кореневої системи ріпаку, розтріскування стебел, призупинення 
цвітіння, запилення й запліднення його квіток і, як наслідок, зниження продуктивності. Бор сприяє  кращому 
засвоюванню кальцію з ґрунту.  

Період вегетації рослин озимого ріпаку умовно поділяють на 3 основних “критичних” етапи, під час яких 
спостерігається найбільша потреба в поживних речовинах (особливо в мікроелементах):

1 – формування листкової розетки (листкове підживлення дозволяє підготувати рослину до зими);
2 – формування стебла (забезпечує активацію морфо-фізіологічних процесів);
3 – фаза бутонізації, а також кінець цвітіння (покращує процеси цвітіння, формування та розвитку насіння).

Бор. Найважливіший мікроелемент для культури. Сприяє кращій перезимівлі рослин, забезпечуючи з осені 
накопичення достатньої кількості цукрів та формуванню кореневої системи, збереження у здоровому стані 
провідних пучків, підвищенню врожаю за рахунок покращення запилення квіток. Бажано проводити підживлення 
рослин превентивно, не допускаючи візуальних ознак дефіциту,  негативний вплив яких важко виправити, а то й 
зовсім неможливо. 

Магній – відповідає за важливі процеси в рослині, пов’язані, в першу чергу, з процесом фотосинтезу, 
засвоєнням азоту. Озимий ріпак на ґрунтах легкого гранулометричного складу часто потребує корекції 
магнієвого живлення через недостатній вміст його у ґрунті. Нестача магнію чітко проявляється візуально на 
листках у вигляді посвітління між жилками.

Марганець – мікроелемент, який необхідний в першу чергу для культур, під які вносять високі дози азоту, 
оскільки регулює засвоєння різних його форм залежно від температури. Марганець активує велику кількість 
ферментів, пов’язаних з синтезом вуглеводів і протеїнів. Нестачу марганцю рослини відчувають на карбонатних 
та провапнованих ґрунтах. Проявляється на молодих листках у вигляді посвітління.

ОЗИМОГО 
РІПАКУ

Особливості 
підживлення
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ОЗИМИЙ РІПАК
ТОВ «ПАЕК»   
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, 
с. Кисилівка

Агроном: Котик Юрій, тел. (066) 213 30 26

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Дащук Володимир

Гібрид: Едімакс КЛ. Площа 20 га. Посів 
20.08.2019, збирання 17.07.2020

Попередник: соняшник

Загальний фон живлення: амофос 100 кг/га, 
аміачна селітра 100 кг/га, нітроамофоска 
100 кг/га, сульфат амонію 150 кг/га

Вигляд рослин на 28.04.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

23,0
ц/га

Варіанти
Фази розвитку

4-5 листків

Контроль Схема господарства

Варіант 1 ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 1,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1
20

21

22

23

24

25

26

27

136
$/га

26,0
ц/га

+

Дата обліку
Висота рослини, см Вага рослини, г Кількість бічних пагонів, шт.

К В1 К В1 К В1

28.04.2020 100 100 284 546 6 11

Результати проміжних обліків

3,0
ц/га
+

*Розрахункова ціна озимого ріпаку 495 $/т

Розрахункова вартість добрив 12,6 $/га

Вигляд рослин на 01.04.2020

Осіннє внесення фосфору у формі фосфіту 
та бору забезпечило розвиток здорової 
кореневої системи і, в результаті, приріст 
врожайності.
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На формування 1 т зерна з відповідною кількістю побічної продукції рослинами кукурудзи  використовується 
24–32 кг азоту, 10–14 кг фосфору, 25–35 кг калію, по 6–10 кг магнію та кальцію, 3–4 кг сірки, 11 г бору, 14 г міді, 110 г 
марганцю, 0,9 г молібдену, 85 г цинку, 200 г заліза. 

У розвитку рослин кукурудзи виділяють два важливі етапи щодо забезпеченості їх макро- та 
мікроелементами: фази 3–5 та 6–8 листків. На цих етапах ефективним прийомом є позакореневе 
підживлення. У фазу 3–5 листків на рослинах кукурудзи формуються генеративні органи, що визначають 
майбутню врожайність. Від наявності елементів живлення, особливо фосфору і цинку, залежить кількість 
качанів на рослині та зерен у них. У фазі 6-8-ми листків відмирає первинна (зародкова) коренева система 
і кукурудза переходить на засвоєння біогенів вторинною кореневою системою. У цій фазі активно 
наростає листкова поверхня рослин кукурудзи, продовжується формування генеративних органів, 
що призводить до інтенсивного засвоєння азоту (N), фосфору (P), калію (K), магнію (Mg) та цинку (Zn). 

Азот. Культура формує потужну біомасу, для побудови якої потребує велику кількість азоту впродовж всього 
вегетаційного періоду.  Рослини кукурудзи гостро реагують на нестачу азоту недобором врожаю.  Нестача 
азоту роявляється у вигляді посвітління від кінчика листка до основи, яке за сильного прояву призводить до 
загибелі тканин  чи листка повністю. 

Фосфор надзвичайно важливий для кукурудзи на ранніх фазах розвитку. Дефіцит фосфору проявляється на 
кукурудзі у вигляді фіолетового забарвлення листків. Найчастіше це відбувається на ранніх етапах внаслідок 
слабкої доступності фосфору  через недостатньо прогрітий грунт, слабкий розвиток кореневої системи, вплив 
попередника (цукрові буряки).

Кукурудза -  рекордсмен серед вирощуваних культур за виносом калію. Дефіцит калію на рослинах 
кукурудзи проявляється у період інтенсивного росту рослин і пізніше  у вигляді посвітління з боків листка, яке при 
гострому дефіциті захоплює не лише крайові частини листка, а і весь листок, особливо з нижнього ярусу, який 
всихає повністю.

Цинк. Один з найважливіших мікроелементів для культури. Особливо гостро реагує на його нестачу 
кукурудза у фазу 3 – 5 листків, коли відбувається формування елементів продуктивності качана та є потреба 
прискорити вивільнення запасних речовин з насінини. Причиною дефіциту цинку є високий вміст фосфору у 
ґрунті, який є антагоністом, а також  посушлива прохолодна погода, стресовий стан  рослин.

КУКУРУДЗИ

Особливості 
підживлення
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КУКУРУДЗА
ТОВ «Олімп»   
Кіровоградська область, Олександрівський 
район, с. Кримки

Директор з виробництва: 
Денисенко Максим Павлович, 
тел. (098) 237 94 30

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Починок Віталій

Площа 20 га. Посів 29.04.2020, збирання 
21.09.2020

Попередник: кукурудза

Загальний фон живлення: нітроамофоска 
100 кг/га при посіві

Вигляд рослин на 23.07.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

44,5
ц/га

Варіанти
Фази розвитку

3-5 листків

Контроль Схема господарства

Варіант 1 ЕКОЛАЙН Цинк (Хелат) 1,0 л/га +
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна кукурудзи 213 $/т

Розрахункова вартість добрив 12,4 $/га

41

42

43

44

45

46

47

48

39
$/га

46,9
ц/га

+

Дата обліку
Висота рослин, см Вага коренів, г Вага 3-х рослин, г Вага качана, г

К В1 К В1 К В1 К В1

23.07.2020 260 270 236 260 1778 2135 83 106

Результати проміжних обліків

2,4
ц/га
+

Вигляд качанів кукурудзи на 23.07.2020

К В1

К В1

Своєчасне підживлення цинком та 
фосфором у формі фосфіту допомогло 
рослинам кукурудзи сформувати вищий 
врожай навіть за несприятливих умов 2020 
року.
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ТОВ «Волинь Агро»   
Волинська обл., Турійський р-н, с. Перевали

Агроном: Горбач Сергій, тел. (050) 378 83 10

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Панасюк Олександр

Гібрид: Макксалія. Площа 20 га. Посів 
16.04.2020. Збирання 09.11.2020

Попередник: соняшник

Загальний фон живлення: KCl – 130 кг/га, 
карбамід – 200 кг/га, N5P15K30 – 110 кг/га, 
Мікросід Цинк – 20 кг/га

Вигляд рослин на 15.07.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

94,1
ц/га

Варіанти
Фази розвитку

3-5 листків 6-8 листків

Контроль Схема господарства Схема господарства

Варіант 1 ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Zn) 
2,0 л/га

 ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно)
 2,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна кукурудзи 269 $/т

Розрахункова вартість добрив 35,1 $/га

88

90

92

94

96

98

100

102

155,6
$/га

101,2
ц/га

+

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 3-х рослин, г

К В1 К В1

15.07.2020 140 158 912 1634

18.08.2020

Висота рослин, см Вага 3-х рослин, г Вага 3-х качанів, г Довжина качана, см

К В1 К В1 К В1 К В1

184 194 715 738 785 1205 22,3 23,3

Результати проміжних обліків

КУКУРУДЗА

7,1
ц/га
+

Вигляд качанів кукурудзи на 18.08.2020

За інтенсивної системи вирощування 
кукурудзи позакореневе підживлення 
добривами ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Zn) та 
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) покращило 
засвоєння основних елементів живлення та 
забезпечило значний приріст врожайності.
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КУКУРУДЗА
ТОВ «РОС АГРО»   
Кіровоградська область, Кіровоградський 
район, с. Вишняківка

Представник господарства: Тарасенко 
Микола, тел. (050) 726 34 52

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Починок Віталій

Гібрид: Макксалія. Площа 20 га. Дата посіву 
16.04.2020, дата збирання 22.09.2020

Попередник: соняшник

Схема основного удобрення: Амофос 
100 кг/га, КАС32 220 кг/га

Вигляд рослин на 22.07.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

26,0
ц/га

Варіанти
Фази розвитку

6-9 листків

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1 ЕКОЛАЙН Кукурудзяний (Хелати) 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Цинк (Хелат) 1,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна кукурудзи 265 $/т

Розрахункова вартість добрив 12,44 $/га

21

22

23

24

26

27

28

29

35,3
$/га

27,8
ц/га

+

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 3-х коренів, г Вага 3-х рослин, г Товщина стебла біля 

кореня, см

К В1 К В1 К В1 К В1

22.07.2020 250 255 552 776 1700 1806 2,6 2,8

Результати проміжних обліків

1,8
ц/га
+

Своєчасне підживлення цинком 
та комплексом мікроелементів 
допомогло рослинам кукурудзи 
сформувати вищий врожай навіть за 
несприятливих умов 2020 року.

К В1
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Соняшник добре відгукується своєю продуктивністю на позакореневі підживлення магнієм, сіркою, бором 
і марганцем. Він належить до групи найбільш чутливих до нестачі бору культур. Реакція на нестачу  бора у 
соняшника вища,  навіть порівняно з цукровими буряками. 

Однією тонною врожаю соняшника виноситься не менше 65 грамів бору, з яких 20% міститься у насінні. 
Сполуки бору засвоюються культурою, починаючи з фази п’яти листків до появи бутонів квіток (фаза зірочки).

 Дефіцит бору  найчастіше проявляється на ґрунтах з лужною (рН > 7,2) реакцією ґрунтового розчину, 
карбонатних ґрунтах та на ґрунтах легкого гранулометричного складу (піщаних, супіщаних тощо). Його 
дефіцит також підсилює посуха, дефіцит ґрунтової вологи та ущільнення ґрунту. Брак сполук бору на соняшнику 
перед цвітінням призводить до стерильності пилку, погіршення процесів запліднення квіток, що, у свою чергу, 
призводить до пустозерності кошиків та втрати понад 20% їх врожайності.

Азот -  важливий макроелемент, необхідний для формування потужної біомаси рослин соняшнику. При 
нестачі  азоту знижується активність росту рослини, спостерігається пожовтіння листків, вони мають менші 
розміри. 

Фосфор сприяє більш потужному розвитку кореневої системи, закладанню репродуктивних органів з 
великим числом зародкових квіток у кошику,  тому він важливий на початкових етапах розвитку в фазі  до 3-4 пар 
справжніх листків. При достатньому фосфорному живленні прискорюється розвиток рослин, раціональніше 
витрачається волога, внаслідок чого рослина більш стійко переносить суховії і нестачу вологи в ґрунті.

При виникненні дефіциту калію стебла рослин соняшнику стають крихкими і тонкими. Недостатнє живлення 
калієм призводить до формування насіння з невеликим вмістом олії,  знижується врожайність, а також змінюється 
рівень вмісту насичених і ненасичених жирних кислот.

Симптоми нестачі бору проявляються по-різному на різних частинах рослин (на листках, кошику) залежно 
від погодних умов та гібридів. Верхні листки швидко старіють, всихають, набувають темного кольору і стають 
ламкими. На кошику ці симптоми також можуть проявлятись по-різному, залежно від ступеню нестачі бору: так, 
при сильній нестачі, кошик повністю опадає, як при пошкодженні комахами.

СОНЯШНИКА

Особливості 
підживлення
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СОНЯШНИК
ТОВ АФ «Долинка»    
Кіровоградська обл., Долинський р-н, 
м. Долинська

Агроном: Гнатушенко Максим, 
тел. (066) 086 36 28

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Починок Віталій

Гібрид: P64F66. Площа 20 га. Посів 
10.04.2020, збирання 03.09.2020. 

Попередник: кукурудза

Загальний фон живлення: КАС 50 кг/га

Вигляд рослин на 21.07.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

20,0
ц/га

Варіанти
Фази розвитку

4-6 пар справжніх листків

Контроль Схема господарства

Варіант 1 ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га +
ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 1,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна соняшнику 576 $/т

Розрахункова вартість добрив 11,4 $/га

10

12

14

16

18

20

22

24

104
$/га

22,0
ц/га

+

Дата обліку
Висота рослин, 

см
Вага 3-х рослин, 

г
Вага 3-х кошиків, 

г
Діаметр кошиків, 

см Вага коренів, г Товщина стебла 
біля кореня, см

К В1 К В1 К В1 К В1 К В1 К В1

21.07.2020 150 160 985 1627 661 1026 12,3 18,7 100 165 1,83 2,37

Результати проміжних обліків

2,0
ц/га
+

Вигляд кошиків на 21.07.2020

К В1

Навіть в умовах посухи позакореневе 
підживлення соняшника бором та фосфором 
у формі фосфіту від компанії «ЕКООРГАНІК» 
забезпечило приріст врожайності 10%.

В1К
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СОНЯШНИК
СТзОВ «Романів»
Демо-поле 
ТОВ «Піонер Насіння Україна»  
Волинська обл., Луцький р-н, с. Романів

Головний агроном: Середа Володимир 
Віталійович, тел. (067) 332 78 73

Регіональний представник 
ТОВ «Піонер Насіння Україна»: 
Анатолій Шевченко, тел. (050) 141 25 90

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Панасюк Олександр

Гібрид: P64LЕ25. Площа: 0,05 га. Посів 
01.05.2020, збирання 11.11.2020 

Попередник: цукровий буряк.

Загальний фон живлення: 
карбамід 200 кг/га, нітроамофоска 200 кг/га 

Вигляд кошиків на 07.10.2020

Варіанти
Фази розвитку

3-5 пар справжніх листків 6-8 пар справжніх листків

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1 ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 1,0 л/га  + 
ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати) 1,5 л/га

Варіант 2 ГРОС Фосфіто-NP 2,0 л/га  + 
 ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний  (К-Аміно) 
2,0 л/га + ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 

1,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 3-х кошиків, г Діаметр кошика, см

К В1 В2 К В1 В2 К В1 В2

07.10.2020 184,3 183,6 206 195 250 432 19,3 20,3 24,3

Результати проміжних обліків

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

26,3
ц/га

Варіант 1

*Розрахункова ціна соняшнику 576 $/т

Розрахункова вартість добрив В1 22,9 $/га
Розрахункова вартість добрив В2 49,3 $/га

21

23

25

27

29

31

33

35

392
$/га

32,3
ц/га

+

34,1
ц/га

Варіант 2

7,8
ц/га
+

6,0
ц/га
+

316
$/га+

Вигляд кошиків на 20.08.2020
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СОНЯШНИК
ТОВ «Волинь Агро»    
Волинська обл., Турійський р-н, с. Перевали

Агроном: Горбач Сергій Васильович, 
тел. (050) 378 83 10

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Панасюк Олександр

Гібрид: Волльф. Площа: 20 га. Збирання 
13.10.2020 

Попередник: кукурудза

Загальний фон живлення: KCl 110 кг/га, 
карбамід 150 кг/га, N5P15K30 75 кг/га, Ізостарт 
20 кг/га

Вигляд рослин на 15.07.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

30,5
ц/га

Варіанти
Фази розвитку

2-5 пар  справжніх 
листків

6-8 пар справжніх 
листків «Зірочка»

Контроль Схема господарства

Варіант 1 ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 
1,0 л/га

  ЕКОЛАЙН Бор 
(Органічний) 

1,0 л/га + ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К-Аміно) 

1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Олійний 
(Хелати) 1,5 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна соняшнику 565 $/т

Розрахункова вартість добрив 28,7 $/га

28

29

30

31

32

33

34

35

158
$/га

33,8
ц/га

+

Дата обліку
Висота рослин, 

см
Вага 3-х рослин, 

г

К В1 К В1

15.07.2020 132 141,3 789 894

Результати проміжних обліків

3,3
ц/га
+

Вигляд кошиків на 13.10.2020

Дата обліку
Діаметр кошика, 

см
Вага 3-х кошиків, 

г

К В1 К В1

13.10.2020 15,7 18,7 400 520

Перевірена схема позакореневого 
підживлення у комплексі з інтенсивною 
технологією вирощування соняшнику 
забезпечила істотний приріст врожайності.
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СОНЯШНИК
ТОВ «Астарта Сервіс»  
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Війтівці

Керівник науково-дослідного відділу: 
Войтов Юрій, тел. (095) 280 95 86

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Обізюк Микола

Гібрид: Волльф. Площа: 1 га. Посів: 
16.04.2020, збирання: 13.10.2020

Попередник: кукурудза

Загальний фон живлення: N8P19K29 170 кг/га, 
КАС 150 кг/га 

Вигляд рослин на 22.06.2020

Варіанти
Фази розвитку

2-5 пар справжніх листків «Зірочка»

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1 ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 3-х рослин, г Вага коренів, г

К В1 К В1 К В1

22.06.2020 95 100 1062 1122 134 148

Результати проміжних обліків

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

30,0
ц/га

Варіант 1

*Розрахункова ціна соняшнику 565 $/т

Розрахункова вартість добрив 17,5 $/га

24

26

28

30

32

34

36

38

378
$/га

37,0
ц/га

+

7,0
ц/га
+

Своєчасне підживлення борним 
добривом з амінокислотами 
забезпечило краще виповнення 
насіння, а фосфор у формі фосфіту 
покращив стійкість рослин до хвороб.
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КАРТОПЛІ

Особливості 
підживлення

Картопля - важлива продовольча культура та сировина для переробки. Кількість та якість врожаю цієї 
культури в значній мірі залежить від умов мінерального живлення впродовж вегетаційного періоду. Картопля 
добре реагує на основне удобрення органічними добривами. Для формування врожаю потребує внесення 90 
– 120 кг/га азоту, 60 – 90 кг/га фосфору і 120 – 150 кг калію. Надмірне азотне живлення призводить до накопичення 
нітратного азоту в товарній частині врожаю та потемніння м’якуша бульб у процесі приготування. Фосфор має 
вплив на якість крохмальних зерен, калій - на синтез основної запасної речовини – крохмалю. Картопля чутлива 
до хлору у добривах – тому кращими формами для картоплі є безхлорні, а калій хлористий необхідно вносити 
під основний обробіток ґрунту з осені. Рослини картоплі позитивно відгукуються на внесення магнію, цинку, 
марганцю, бору.

Калій в рослинах картоплі забезпечує синтез та транспорт вуглеводів - основних запасних речовин, 
сприяє утриманню тургору, підвищує стійкість рослин до хвороб та несприятливих погодних умов. Сприяє 
підвищенню врожаю бульб і покращенню якості. Нестача калію проявляється на листках у вигляді посвітління 
країв з наступним засиханням.

Магній – центральний атом молекули хлорофілу, забезпечує інтенсивність процесу фотосинтезу. Дефіцит 
магнію проявляється на ґрунтах легкого гранулометричного складу, на яких, в основному, і розміщені товарні 
посіви картоплі. За нестачі магнію листки картоплі жовтіють, на них з’являються некротичні цятки, вони починають 
в’янути та відмирати. Починають рано дозрівати бульби та погіршується  стійкість рослин до хвороб.

Бор забезпечує ріст меристемних тканин як кореневої системи, так і вегетативних органів. Забезпечує 
здоровий стан провідних тканин, сприяє обміну вуглеводнів, синтезу нуклеїнових кислот. Підвищує вміст 
крохмалю. При нестачі бору листки закручуються, скорочуються міжвузля, уповільнюється ріст рослин. З 
нестачею бору пов’язане потемніння бульб при приготуванні страв.



31

КАРТОПЛЯ
ПП «Імпак»    
Житомирська обл, Овруцький р-н, 
с. Словечне

Представник підприємства: Гриненко 
Дмитро, тел. (096) 706 09 48 

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Обізюк Микола

Сорт: Беллароза (ранній), Королева 
Анна (середньостиглий). Площа 5 га. 
Висаджування 01.05.2020, збирання 
14.09.2020, 13.10.2020 

Попередник: озима пшениця

Загальний фон живлення: хлористий калій 
300 кг/га, курячий послід 2 т/га, карбамід 
250 кг/га, нітроамофоска 150 кг/га, 
суперфосфат 500 кг/га, сульфат магнію 70 
кг/га 

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

29,0
т/га

Варіанти

Фази розвитку

Обробка бульб Висота рослин 
10-15см Бутонізація За місяць до 

збирання 

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1 ГРОС Коренеріст 
1,0 л/т

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К)  

1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Магній 
(Хелати) 1,0 л/га 
+ ЕКОЛАЙН Бор 

(Преміум)
 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К) 

1,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1
25

27

29

31

33

1001
$/га

34,0
т/га

+

Сорт
Висота рослин, см Кількість бульб з 1 куща, шт. Вага бульб з 1 куща, г

К В1 К В1 К В1

23.07.2020

Сорт Беллароза 85 95 7 8 1274 1502

Сорт Королева Анна 70 80 12 14 1128 1248

Результати проміжних обліків

5,0
т/га

+

Вигляд рослин на 23.07.2020
Сорт Беллароза

Вигляд рослин на 23.07.2020
Сорт Королева Анна

*Розрахункова ціна картоплі 213 $/т

Розрахункова вартість добрив $62,6

Контроль

35,5
т/га

Варіант 1

257
$/га

37,0
т/га

+

1,5
т/га

+

Сорт Беллароза Сорт Королева Анна

35

37

25

27

29

31

33

35

37
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ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» 
Львівська обл, Кам’янка-Бузький р-н, 
с. Батятичі

Агроном: Погорілий Сергій, 
тел. (098) 524 80 80 

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Панасюк Олександр 

Сорт: Рів’єра І репродукція. Площа: 
5 га. Висаджування: 26.04.2020, збирання 
25.09.2020

Попередник: соя

Загальний фон живлення: N10P26K26 470 кг/га, 
аміачна селітра 100 кг/га 

Вигляд рослин на 02.07.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

27,6
т/га

Варіанти
Фази розвитку

Обробка насіння

Контроль Без внесення мікродобрив

Варіант 1 ГРОС Коренеріст 1,0 л/т 

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна картоплі на насіння 496 $/т

Розрахункова вартість добрив $53,3

20
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34

2528
$/га

32,8
т/га

+

Дата обліку
Кількість бульб з 1 куща, шт. Вага бульб з 1 куща, г

К В1 К В1

02.07.2020 11 15 59 264

Результати проміжних обліків

КАРТОПЛЯ

5,2
т/га

+

Дата обліку
Загальна кількість бульб з 

1 куща, шт.
Кількість товарних бульб з 

1 куща, шт. Вага бульб з 1 куща, г Вага товарних бульб з 1 
куща, г

К В1 К В1 К В1 К В1

23.09.2020 12 17 8 15 390 491 370 480

Вигляд бульб перед збиранням
Обробка насіннєвого матеріалу добривом 
ГРОС Коренеріст сприяє інтенсивнішому 
росту і розвитку на ранніх етапах, 
збільшенню кількості бульб на 1 кущ та 
значному приросту врожайності.
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ОВОЧЕВИХ

Особливості 
підживлення

Термін «овочеві культури» об’єднує в наших широтах біля півсотні культур з різних ботанічних груп. Сюди 
входять однорічні, дворічні та багаторічні культури. Природно, їх біологічні властивості та вимоги до умов 
мінерального живлення дуже відрізняються. Переважна більшість з них – це високоврожайні культури з 
високим виносом як макро, так і мікроелементів, добре реагують на внесення органічних добрив. Потреби в 
мікроелементах також, в основному, високі. 

У розрізі ботанічних родин найбільшу потребі в живленні бором проявляють коренеплідні культури (столові 
буряки, морква), оскільки цей мікроелемент впливає на стан провідних пучків та накопичення цукру - одного з 
найважливіших показників якості. Для томатів бор також є одним з найважливіших мікроелементів, який впливає 
на показник Брікс (вміст сухих речовин, переважно цукрів) – показник їх якості та придатності для переробки. Для 
рослин родини гарбузових бор є важливим елементом, що впливає на запилення квіток, формування кількості 
та якості врожаю. Для рослин родини капустяних бор потрібен у першу чергу як елемент, що відповідає за 
здоров’я провідних пучків та недопущення зниження якості товарної частини врожаю (особливо це стосується 
цвітної капусти та броколі, у яких нестача бору на етапі формування товарної частини врожаю призводить до 
втрати товарного вигляду та якості суцвіття). 

Рослини роду цибулевих - часник та ріпчаста цибуля - мають слабку кореневу систему, тому добре 
реагують на обробку посадкового матеріалу, а в подальшому - на позакореневі підживлення комплексними 
композиціями. Це сприяє росту листків, що напряму впливає на кількість врожаю. 

Практично всі овочеві культури уражуються хворобами, спричиненими грибками класу ооміцети, а тому у 
технологіях вирощування  важливе місце займають композиції з фосфором у формі фосфіту. 

Важливим для овочевих культур є марганець, який регулює засвоєння рослинами форм азоту залежно від 
змін температури. У системах удобрення застосовуються й інші мікроелементи та біологічно активні  речовини 
- залежно від ґрунтових та кліматичних умов.
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ТОМАТИ
Інститут овочівництва 
і баштанництва НААН України    
Харківська обл., Харківський р-н, 
м. Мерефа

Заступник директора з наукової роботи, 
доктор с.г. наук 
Куц Олександр, тел. (097) 929 42 70 

Представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»: 
Катеринчук Олександр

Площа 20 м2, кількість повторностей – 
3. Висаджування 22.05.2020, збирання 
10.09.2020

Попередник: морква

Загальний фон живлення: N135Р120К120 + N30+20 
(у фертигацію)

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

42,8
т/га

Варіанти

Фази розвитку

Після 
приживлення 

розсади
Активний ріст Зав’язування 

плодів
Початок 

дозрівання

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Магній 
(Хелати) 
2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Фосфітний (К) 
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бор 
(Опті) 2,0 л/га + 

ГРОС Фосфіто-NP 
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Магній 
(Хелати) 1,0 л/га + 

ЕКОЛАЙН 
Кальцій-Бор 

(Хелати) 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН 
Кальцій-Бор 

(Хелати) 2,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна томатів 108 $/т

Розрахункова вартість добрив $63,6

30

35

40

45

50

55

60

65

1404
$/га

56,4
т/га

+

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 1 рослини, кг Вага плодів з 2-х рослин, кг

К В1 К В1 К В1

10.08.2020 50,2 54,8 2,7 3,3 3,9 4,4

Результати проміжних обліків

13,6
т/га

+

Вигляд рослин на 10.08.2020

Вигляд рослин на 10.08.2020

К В1 Повна схема позакореневого підживлення 
томатів з дворазовим внесенням фосфітів 
на ранніх етапах та ЕКОЛАЙН Кальцій-
Бор (Хелати) на початку формування та на 
початку дозрівання плодів забезпечила більш 
ніж 30% приріст врожайності.
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ТОМАТИ
ФГ «Соценко»   
Херсонська обл., Скадовський р-н, 
с. Ульянівка

Керівник підприємства: Соценко Сергій, 
тел. (050) 133 11 69

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Дащук Володимир

Гібрид:  Велас. Площа 1 га. Висаджування 
07.05.2020, збирання 22.07.2020

Попередник: цибуля

Загальний фон живлення: аміачна селітра 
100 кг/га, сульфат калію 60 кг/га

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

75,0
т/га

Варіанти
Фази розвитку

Після приживлення 
розсади Активний ріст Зав’язування плодів

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1
ЕКОЛАЙН  Магній 

(Хелати) 2,0 л/га + ГРОС 
Коренеріст 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 
2,0 л/га + ГРОС 

Фосфіто-NP 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Мідь (Хелат) 
1,0 л/га + ГРОС 

Квіцеліум 1,5 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна томатів 252 $/т

Розрахункова вартість добрив $101,7
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1510
$/га

81,4
т/га

+

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 1 рослини, г Довжина кореня, см

К В1 К В1 К В1

19.06.2020 43 46 215 233 6,5 7,0

15.07.2020 54 56 715 728 8,5 11

Результати проміжних обліків

6,4
т/га

+

Вигляд рослин на 19.06.2020

Вигляд рослин на 15.07.2020

В умовах півдня України комплексна 
система позакореневого підживлення 
томатів (та, зокрема, застосування ГРОС 
Квіцеліум для покращення зав’язування 
плодів) забезпечила отримання 
додаткового приросту врожайності та 
прибутку.
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КАПУСТА
Інститут овочівництва 
і баштанництва НААН України    
Харківська обл., Харківський р-н, 
м. Мерефа

Заступник директора з наукової роботи, 
доктор с.г. наук 
Куц Олександр, тел. (097) 929 42 70 

Представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»: 
Катеринчук Олександр

Площа 20 м2, кількість повторностей – 
4. Висаджування 22.05.2020, збирання 
10.09.2020

Попередник: цибуля

Загальний фон живлення: N120Р120К120 + N30+30  
(у фертигацію)

Облік урожайності на 10.08.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

67,8
т/га

Варіанти

Фази розвитку

Після 
приживлення 

розсади
Активний ріст Формування 

качана Ріст качана

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1

 ЕКОЛАЙН 
Фосфітний 
(К-Аміно) 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Магній 
(Хелати) 
2,5 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Фосфітний (К) 
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Магній 
(Хелати) 2,0 л/га + 

ЕКОЛАЙН 
Олійний (Хелати) 

1,0 л/га

ЕКОЛАЙН 
Кальцій-Бор 

(Хелати) 2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Олійний (Хелати) 
1,5 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна капусти 108 $/т

Розрахункова вартість добрив $64,3

60

62

64

66

68

70

72

74

443
$/га

72,5
т/га

+

Дата обліку
Вага 1 рослини, кг Вага 10 головок, кг

К В1 К В1

10.08.2020 4,19 6,28 13,4 21,6

Результати проміжних обліків

4,7
т/га

+

Облік урожайності на 10.08.2020

К В1
Схема позакореневого підживлення, 
розроблена відповідно до потреб культури, 
забезпечила інтенсивний ріст рослин 
капусти, швидке формування качана та 
значний приріст урожайності.
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ПЕРЕЦЬ
ФГ «Соценко»   
Херсонська обл., Скадовський р-н, 
с. Ульянівка

Керівник підприємства: Соценко Сергій, 
тел. (050) 133 11 69

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Дащук Володимир

Гібрид:  Хаскі. Площа 3 га. Висаджування 
07.05.2020, збирання 22.07.2020

Попередник: цибуля

Загальний фон живлення: аміачна селітра 
150 кг/га, амофос 100 кг/га, сульфат калію 
100 кг/га, Мастер (NPK 20:20:20) 60 кг/га у 
фертигацію

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

30,0
т/га

Варіанти
Фази розвитку

Після приживлення 
розсади Активний ріст Зав’язування плодів

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1
ЕКОЛАЙН  Магній 

(Хелати) 2,0 л/га + ГРОС 
Коренеріст 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 
2,0 л/га + ГРОС 

Фосфіто-NP 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Мідь (Хелат) 
1,0 л/га + ГРОС 

Квіцеліум 1,5 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна перцю 324 $/т

Розрахункова вартість добрив $101,7

28

29

30

31

32

33

34

35

1355
$/га

34,5
т/га

+

Результати проміжних обліків

4,5
т/га

+

Вигляд рослин на 15.07.2020

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 1 рослини, г

К В1 К В1

19.06.2020 16 17 67 73

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 1 рослини, г Довжина кореня, см Середня вага плоду, г

К В1 К В1 К В1 К В1

15.07.2020 27 33 108 127 9 12 48 53

Вигляд рослин на 19.06.2020

В умовах півдня України комплексна 
система позакореневого підживлення 
перцю (та, зокрема, застосування 
ГРОС Квіцеліум для покращення 
зав’язування плодів) забезпечила 
отримання додаткового приросту 
врожайності та прибутку.
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ЦИБУЛЯ
Інститут овочівництва 
і баштанництва НААН України    
Харківська обл., Харківський р-н, 
м. Мерефа

Заступник директора з наукової роботи, 
доктор с.г. наук 
Куц Олександр, тел. (097) 929 42 70 

Представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»: 
Катеринчук Олександр 

Площа 20 м2, кількість повторностей – 
4. Висаджування 22.04.2020, збирання 
10.09.2020

Попередник: морква

Загальний фон живлення: N120Р120К90 + N30+30+20  
(у фертигацію)

Вигляд рослин на 16.07.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

29,0
т/га

Варіанти
Фази розвитку

3-5 справжніх листків Активний ріст Активне наростання 
цибулини

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1  ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Магній 
(Хелати) 1,5 л/га + 

ЕКОЛАЙН Фосфітний 
(К-Zn) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний 
(К) 1,5 л/га +  ЕКОЛАЙН 

Олійний (Хелати) 
1,5 л/га

Варіант 2
ЕКОЛАЙН Універсал Ріст 
(Аміно) 2,0 л/га + ГРОС 

Фосфіто-NP 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Олійний 
(Хелати) 1,5 л/га + 

ЕКОЛАЙН Фосфітний 
(К-Zn) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Опті) 
1,5 л/га + ЕКОЛАЙН 

Фосфітний (К) 
1,0 л/га + ЕКОЛАЙН 

Магній (Хелати)1,5 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна цибулі 108 $/т

Розрахункова вартість добрив В1 - $54,0,  
Розрахункова вартість добрив В2 - $80,4

22

24

26

28

20

22

24

26

583
$/га

34,9
т/га

+

Дата обліку
Вага 10 рослин, г Вага 10 цибулин, г

К В1 В2 К В1 В2

16.07.2020 274 576 377 153 343 286

Результати проміжних обліків

5,9
т/га

+
Вигляд рослин на 25.06.2020

34,0
т/га

5,0
т/га

+

Варіант 2

556
$/га+

Схема позакореневого підживлення, розроблена відповідно до потреб 
культури, забезпечила інтенсивний ріст рослин цибулі, збереження 
здорового стану листків та значний приріст урожайності.
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ЧАСНИК
ТзОВ «Яловицькі Технології»  
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Яловичі

Керівник підприємства: Любов Біренс, 
тел. (097) 367 44 69

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Панасюк Олександр 

Посів: 27.10.2019, дата збирання 18.08.2020

Попередник: картопля

Загальний фон живлення: діамофоска 
150 кг/га, аміачна селітра 120 кг/га

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

1,34
т/га

Варіанти
Фази розвитку

Обробка посадкового матеріалу

Контроль Без обробки мікродобривами

Варіант 1 ГРОС Коренеріст 1,0 л/т + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 0,5 л/т

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна часнику 2198 $/т

Розрахункова вартість добрив $6,1

1598
$/га

2,07
т/га

+

Результати проміжних обліків

0,73
т/га

+

Вигляд рослин на 04.06.2020

Дата обліку
Висота рослин, см Вага 1 рослини, г Вага 15 цибулин, г

К В1 К В1 К В1

04.06.2020 31 40 2 5

18.08.2020 51 107

Облік урожайності на 18.08.2020

0,5

0,8

1,1

1,4

1,7

2,0

2,3

2,6

Краще укорінення та розвиток рослин 
часнику завдяки передпосівній обробці 
насіння (повітряна цибулина) добривами 
ГРОС Коренеріст та ЕКОЛАЙН Фосфітний 
(К) забезпечило підвищення врожаю 
часнику-однозубки більш ніж на 50%!
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ОГІРКИ
ТОВ «Агроаналіз»   
Херсонська обл., Каховський р-н, 
м. Каховка

Агроном: Мухтаров Асан, тел. (099) 956 58 18

Регіональний представник
 ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Дащук Володимир 

Гібрид: Саунд. Посів 20.07.2020. Збирання 
08.09.2020.

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

17,3
т/га

Варіанти

Фази розвитку

Обробка 
насіння

2-3 пар 
листків

Активний 
ріст, 

бутонізація

Зав’язування 
плодів Плодоношення

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1
ГРОС 

Коренеріст 
1,5 л/т

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний 
(К) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН 
Бор 

(Преміум) 
2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Магній 
(Хелати) 
2,0 л/га

ГРОС Квіцеліум 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор 
(Опті) 1,0 л/га

ГРОС Квіцеліум 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор 
(Опті) 1,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна огірків 468 $/т

Розрахункова вартість добрив - 116,1 $/га 

10

12

14

16

18

20

22

24

2362
$/га

22,2
т/га

+

Дата обліку

Фракційний склад, кг
Всього, кг

до 6 см 6-9 см 9-12 см більше 12 см Нестандарт

К В1 К В1 К В1 К В1 К В1 К В1

08.09.2020 0,05 0,01 0,62 0,90 2,88 3,28 0,30 0,34 0,10 0,17 3,96 4,71

Результати проміжних обліків

4,9
т/га

+

Облік урожайності  на 08.09.2020

КВ1

Підживлення огірків літнього строку посіву композиціями з вмістом 
амінокислот, фітогормонів та мікроелементів, починаючи з обробки насіння 
і до початку плодоношення (зокрема, застосування ГРОС Квіцеліум для 
покращення зав’язування плодів), забезпечило збільшення врожайності на 
28%.
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ДИНЯ
ФГ «Соценко»   
Херсонська обл., Скадовський р-н, 
с. Ульянівка

Керівник підприємства: Соценко Сергій, 
тел. (050) 133 11 69

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»:  Дащук Володимир

Сорт: Мазін. Площа 2 га. Збирання 
30.07.2020

Попередник: цибуля

Загальний фон живлення: аміачна селітра 
200 кг/га, амофос 100 кг/га, Мастер (NPK 
20:20:20) 60 кг/га у фертигацію

Вигляд рослин на 15.07.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

39,5
т/га

Варіанти
Фази розвитку

Початок розвитку Активний ріст Початок 
цвітіння

Формування 
плоду

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Фосфітний 
(К) 2,0 л/га + 

ЕКОЛАЙН Бор 
(Преміум) 2,0 л/га

ГРОС 
Фосфіто-NP 

2,0 л/га

ГРОС Квіцеліум 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН 
Кальцій-Бор 

(Хелати) 1,5 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна дині 180 $/т

Розрахункова вартість добрив - 93,4 $/га

32

34

36

38

40

42

44

46

860
$/га

44,8
т/га

+

Дата обліку
Діаметр рослин, см Вага 1 рослини, г Довжина кореня, см

К В1 К В1 К В1

19.06.2020 30 35 113 126 9,5 15,0

Результати проміжних обліків

5,3
т/га

+

Вигляд рослин на 19.06.2020

К В1
Вигляд плодів на час збирання

В умовах півдня України комплексна 
система позакореневого підживлення дині 
(та, зокрема, застосування ГРОС Квіцеліум 
для покращення зав’язування плодів) 
забезпечила отримання додаткового 
приросту врожайності та прибутку.
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ПЛОДОВИХ І 
ЯГІДНИХ

Особливості 
підживлення

У кліматичних умовах нашої країни вирощують понад два десятки видів трав’янистих рослин, кущів та 
дерев, товарною частиною яких є плоди та ягоди. Усі ці рослини належать до багаторічних, тобто ростуть і 
плодоносять на одному місці від кількох років до кількох десятків років. 

Розробка системи удобрення для цієї групи культур - складне завдання, адже доводиться враховувати 
значно більше факторів, ніж для польових культур. У зв’язку з цим питання оптимізації мінерального живлення 
має надзвичайно важливе значення, тому що від нього залежить кількість та якість врожаю. Із макроелементів 
важливими є азот, фосфор, калій, кальцій та магній. Потреба в них залежить від культури та від віку насаджень. 
Абрикос, наприклад, вимагає посиленого живлення калієм, адже з одиницею врожаю виносить у три рази 
більше цього елементу, ніж інші кісточкові. Інші культури потребують азот для формування біомаси врожаю. 

Найважливішим макроелементом другого порядку для плодових і ягідних культур є кальцій. Його нестача 
на плодах яблуні проявляється у вигляді фізіологічної хвороби гірка ямчастість, яка призводить до зниження 
якості плодів. Неможливо переоцінити роль кальцію у зміцненні клітинних стінок для збереження товарного 
вигляду плодів черешні, покращення якості та транспортабельності суниці і малини. 

Серед мікроелементів одним із найважливіших у садівництві є бор. Він впливає на процеси запилення, 
сприяє накопиченню цукрів у плодах та регулює ряд інших процесів. Важливе значення для плодово-ягідних 
культур має цинк, який є активатором понад 300 із близько 2000 ферментів, присутніх у рослинах. Достатнє 
живлення цинком забезпечує підвищення врожаю плодів та покращення їх якості, товарного вигляду. Цинковмісні 
спеціальні добрива широко застосовуються в садівництві, оскільки через ґрунтові та кліматичні умови цей 
елемент, навіть за наявності в ґрунті, часто є недоступним для рослин.

Залежно від ґрунтових умов, у першу чергу кислотності, вмісту органічної речовини, гранулометричного та 
мінералогічного складу, рівня засоленості, може спостерігатись дефіцит інших мікроелементів, зокрема заліза. 
Дефіцит заліза проявляється у вигляді хлорозу на плодових культурах, які вирощуються на карбонатних ґрунтах 
важкого та середнього гранулометричного складу. 

Зерняткові культури (яблуня, груша, айва) для отримання плодів найвищої якості потребують підживлення 
молібденом у період від початку формування плодів до дозрівання. 

Ремонтантні форми малини та суниці потребують комплексу макро та мікроелементів перед цвітінням. Для 
них найбільш важливими є бор, цинк, залізо (на карбонатних ґрунтах).

Кісточкові культури (вишня, черешня, слива, алича) потребують такі макроелементи: азот,фосфор, калій, 
кальцій та магній. Із мікроелементів найважливішими є бор, цинк, залізо, мідь та марганець.

Виноград для формування якісного врожаю потребує забезпечення азотом, фосфором, калієм, кальцієм, 
магнієм та сіркою. Велике значення мають мікроелементи: залізо, марганець, бор, мідь, цинк, молібден та 
кобальт, які вносять по листку та у фертигацію.

Усі без винятку плодово-ягідні культури уражаються грибними хворобами, а тому важливе значення має 
застосування фосфору у формі фосфіту, який проявляє стійкий фунгіостатичний ефект та посилює дію 
фунгіцидів.  
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ПЕРСИК
ТОВ «Енограй»   
Херсонська обл., Білозерський р-н, 
с. Софіївка

Головний агроном: Сілецький Олег, 
тел. (095) 645 37 15

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Дащук Володимир

 Площа: 2 га. Збирання: 05.09.2020

Загальний фон живлення: карбамід 40 кг/га 
– у фертигацію

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

28,0
т/га

Варіанти
Фази розвитку

Рожевий 
бутон

Перед 
цвітінням

Формування 
плодів Ріст плодів Дозрівання

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1
ЕКОЛАЙН  

Мідь (Хелат) 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН 
Бор 

(Преміум) 
1,5 л/га 

ЕКОЛАЙН 
Магній 

(Хелати) 
2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Фосфітний (К) 
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К) 

1,5 л/га 
ЕКОЛАЙН 

Кальцій-Бор 
(Хелати) 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К) 

2,0 л/га 
ЕКОЛАЙН 

Кальцій-Бор 
(Хелати) 
2,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна персика 707 $/т

Розрахункова вартість добрив $80,7

24

25

26

27

28

29

30

31

1900
$/га

30,8
т/га

+

2,8
т/га

+

Комплекс елементів живлення забезпечив 
підвищення стійкості рослин персика до 
збудників хвороб та сприяв збільшенню 
кількості та якості плодів.
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ЯБЛУНЯ
Уманський Національний 
Університет Садівництва    
Черкаська обл., м. Умань

Представник: завідуючий кафедри 
плодівництва Заморський Володимир 
Васильович, тел. (067) 346 32 37 

Представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»: 
Катеринчук Олександр 

Сорт: Чемпіон Рено. Площа: 180 м2. 
Збирання 28.09.2020

Вигляд плодів на 07.09.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

8,25
т/га

Варіанти

Фази розвитку

Бутонізація Після цвітіння
Плід 

«лісовий 
горіх»

Плід 
«грецький 

горіх»

За 1 
місяць до 
збирання

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН 
Бор 

(Органічний) 
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К) 

1,5 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Кальцій-Бор 
(Хелати) 2,0 

л/га

ЕКОЛАЙН 
Кальцій-Бор 

(Хелати) 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний 
(К) 1,5 л/га 
+ ЕКОЛАЙН 
Кальцій-Бор 

(Хелати) 
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К) 

1,5 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Кальцій-Бор 
(Хелати) 
2,0 л/га

Варіант 2
ЕКОЛАЙН 
Бор (Опті) 

1,5 л/га

ГРОС Квіцеліум 
1,5 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Кальцій-Бор 
(Хелати) 
2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Магній 
(Хелати) 
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН 
Кальцій-Бор 

(Хелати) 
2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Магній 
(Хелати) 
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН 
Кальцій-Бор 

(Хелати) 
2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Магній 
(Хелати) 
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К) 

2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН 

Кальцій-Бор 
(Хелати) 
3,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна яблук 354 $/т

Розрахункова вартість добрив В1 - $66,4, 
Розрахункова вартість добрив В2 - $103,5

3

4

6

7

9

10

12

13

440
$/га

9,68
т/га

+

Варіанти досліду Кількість суцвіття, шт./дер. Кількість квітів, шт./дер. Кількість зав’язі, шт./дер. Процент зав'язування, %

Контроль 80 400 60 15,1

Варіант 1 79 390 75 19.2

Варіант 2 85 425 80 18.8

Кількість генеративних утворень та зав’язі дерев яблуні залежно від застосування
добрив ТОВ «ЕКООРГАНІК»

1,4
т/га

+

Вигляд рослин на 10.07.2020

12,8
т/га

4,57
т/га

+

Варіант 2

1513
$/га+
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ЯБЛУНЯ
ТОВ «Енограй»   
Херсонська обл., Білозерський р-н, 
с. Софіївка

Головний агроном: Сілецький Олег, 
тел. (095) 645 37 15

Регіональний представник ТОВ 
«ЕКООРГАНІК»: Дащук Володимир

Яблуня рання. Площа: 2 га. 
Збирання: 15.07.2020

Яблуня пізня. Площа: 2 га. 
Збирання: 05.09.2020

Загальний фон живлення: карбамід 40 кг/га 
– у фертигацію

Варіанти

Фази розвитку

Рожевий 
бутон

Після 
цвітіння

Розмір 
плоду 

«лісовий 
горіх»

Ріст плодів Ріст плодів

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К) 

1,5 л/га +
ЕКОЛАЙН Бор 

(Преміум) 
1,5 л/га

ГРОС 
Квіцеліум 
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН 
Магній 

(Хелати) 
1,5 л/га +
ЕКОЛАЙН 

Кальцій-Бор 
(Хелати) 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К) 

1,5 л/га +
ЕКОЛАЙН 

Кальцій-Бор 
(Хелати) 
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН 
Фосфітний (К) 

1,5 л/га +
ЕКОЛАЙН 

Кальцій-Бор 
(Хелати) 
2,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Вигляд рослин на 12.05.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

20,0
т/га

Варіант 1
15

20

25

30

35

607
$/га

22,0
т/га

+

2,0
т/га

+

*Розрахункова ціна яблук 354 $/т

Розрахункова вартість добрив $100,0

Контроль

40,0
т/га

Варіант 1
15

20

25

30

35

1315
$/га

44,0
т/га

+

4,0
т/га

+

Вигляд рослин на 09.07.2020

40

45

40

45

Яблуня рання Яблуня пізня

Застосування ГРОС Квіцеліум у період зав’язування плодів сприяло 
збільшенню кількості зав’язі на деревах та, у комплексі з іншими 
спеціальними добривами, забезпечило підвищення врожайності.
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СУНИЦЯ
Уманський Національний 
Університет Садівництва    
Черкаська обл., м. Умань

Представник: завідуючий кафедри 
плодівництва Заморський Володимир 
Васильович, тел. (067) 346 32 37 

Представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»: 
Катеринчук Олександр

Сорт: Мальвіна. Площа: 90 м2. 
Збирання: 07.08.2020

Вигляд рослин на 01.07.2020

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

7,8
т/га

Варіанти
Фази розвитку

Бутонізація Формування плодів Ріст плодів

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Бор 
(Органічний) 

1,0 л/га + ЕКОЛАЙН 
Магній (Хелати)

1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор 
(Хелати) 2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН Магній 
(Хелати) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор 
(Хелати) 2,0 л/га + ЕКОЛАЙН 

Фосфітний (К) 2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН Магній (Хелати)

1,0 л/га

Варіант 2

ЕКОЛАЙН Бор (Опті) 
1,5 л/га +

ГРОС Квіцеліум 
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний 
(К) 1,5 л/га + ЕКОЛАЙН 
Кальцій-Бор (Хелати) 
2,0 л/га + ЕКОЛАЙН 

Магній (Хелати) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 
2,5 л/га + ЕКОЛАЙН Кальцій-

Бор (Хелати) 2,0 л/га + 
ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 

1,5 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна суниці 1415 $/т

Розрахункова вартість добрив В1 - $54,5, 
Розрахункова вартість добрив В2 - $84,8

8,25
т/га

497
$/га+

Варіанти досліду Сухі розчинні речовини, % Органічні кислоти, % Цукри, %

Контроль 9,6 0,8 5,9

Варіант 1 10,2 0,9 7,3

Варіант 2 10,0 0,9 7,1

Показники хімічного складу суниці  залежно від застосування добрив ТОВ «ЕКООРГАНІК»

0,4
т/га

+

Вигляд рослин на 25.06.2020

8,6
т/га

0,7
т/га

+

Варіант 2

1019
$/га+

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Схеми позакореневого підживлення, розроблені відповідно до потреб 
культури, забезпечили стійкість рослин до хвороб, збільшення кількості, 
розміру та якості ягід, їх транспортабельність та товарний вигляд.  
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ВИНОГРАД
ТОВ «Енограй»   
Херсонська обл., Білозерський р-н, 
с. Софіївка

Головний агроном: Сілецький Олег, 
тел. (095) 645 37 15

Регіональний представник 
ТОВ «ЕКООРГАНІК»: Дащук Володимир

Площа: 2 га. Збирання: 20.08.2020

Загальний фон живлення: карбамід 30 кг/га 
– у фертигацію

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК» 

Контроль

3,0
т/га

Варіанти
Фази розвитку

Перед цвітінням Формування плодів

Контроль Без позакореневого підживлення

Варіант 1 ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 2,0 л/га ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,5 л/га
ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 2,0 л/га

Схема позакореневого підживлення

Варіант 1

*Розрахункова ціна винограду 354 $/т

Розрахункова вартість добрив $31,9

110
$/га

3,4
т/га

+

0,4
т/га

+

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

Підживлення фосфором у формі фосфіту 
та бором у поєднанні з ЕКОЛАЙН Магній 
(Хелати) підвищило стійкість рослин 
до збудників хвороб та забезпечило 
живлення мікроелементами для 
посилення інтенсивності фотосинтезу.
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ТОВ “ЕКООРГАНІК”

Україна, 01133, Kиїв, б-р Лесі Українки 26, oф. 902
Teл.: +38 044 284 22 80

info@ecoorganic.ua 
www.ecoorganic.ua

КОНТАКТИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТОВ “ЕКООРГАНІК”:

Західний регіон
ОЛЕКСАНДР ПАНАСЮК 

(067) 372 63 00

Центральний регіон
ВІТАЛІЙ ПОЧИНОК 

(067) 327 96 45

Центрально-Західний регіон
МИКОЛА ОБІЗЮК 

(067) 327 96 40

Південний регіон
ВОЛОДИМИР ДАЩУК

(067) 327 96 92

Південно-Східний регіон
ЮРІЙ АМБРОЗЯК 

(067) 463 24 11

Керівник 
департаменту науки

ОЛЕКСАНДР СТУПЕНКО
(067) 405 82 28

Керівник відділу 
агротехнологій

ОЛЕКСАНДР КАТЕРИНЧУК
(067) 327 97 45

Північний регіон
ВАДИМ КУЛЕШ 
(067) 862 15 10

Центральний регіон
ДМИТРО САЛОГУБ 

(067) 630 06 18


