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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 8 років 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
сучасною лінією розливу, яка дозволяє фасувати спеціальні добрива у тару від 1 до 1000 літрів. Власний складський комплекс забезпечує
оптимальні умови зберігання продукції.

Історія компанії
2011

2015

2017

2019

Дистрибуція добрив для
позакореневого
живлення рослин європейських компаній

Виведено на ринок першу
лінійку добрив
для позакореневого
живлення рослин
“ЕКОЛАЙН”

Виведено на ринок
преміальну лінійку добрив
”ГРОС” із вмістом L-α-амінокислот та фітогормонів

Виведено на ринок лінійку
стартових N-P-К добрив
«ФІТОСТАРТ»

Уведено в експлуатацію
завод із виробництва
добрив для позакореневого живлення рослин

Отримано сертифікати ISO
9001:2015 та
Organic Standard

Модернізація заводу з
метою збільшення
обсягів виробництва і
зберігання продукції

2014

2016

2018

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
сучасною лінією розливу, яка дозволяє фасувати спеціальні добрива у тару від 1 до 1000 літрів. Власний складський комплекс
забезпечує оптимальні умови зберігання продукції.
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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,
стартові комплексні NPK добрива. Всього 37 марок
мікродобрив та 8 марок стартових добрив (NPK).

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)
Культури

Густина 1,37
рН 8,0

Добриво органічного бору
Елемент

%

Період підживлення

Доза, л/га

Восени (навесні) 4 – 6 листків

0,5 – 1,0

Азот

N-NH2

6,5

На почтаку фази бутонізації

1,0 – 1,5

Бор

B

15,5

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

Рожевий бутон

1,5 – 2,0

Формування плодів

0,5 – 2,0

Перед цвітінням, формування плодів

0,5 – 1,0

Перед цвітінням

1,0 – 1,5

Перед дозріванням

1,5 – 2,0

Змикання листків у рядку

0,5 – 1,0

Остання обробка фунгіцидами

1,0 – 2,0

Ріпак
Соняшник

Плодові і ягідні
Овочеві
Виноград
Цукрові буряки

Добриво органічного бору
з L- α амінокислотами

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум)
Культури
Ріпак
Соняшник
Соя

Період підживлення

Доза, л/га

Восени (навесні) 4 – 6 листків

1,0

Азот

Початок бутонізації

1,0 – 1,5

Бор

3 – 8 пар листків

1,0 – 2,0

Амінокислоти

Фаза «зірочка»

1,0

Початок бутонізації

0,5 – 1,0

Кукурудза
Плодові і ягідні
Овочеві
Виноград
Цукрові буряки

6 – 8 листків

0,5 – 1,0

Рожевий бутон

1,5 – 2,0

Формування плодів

0,5 – 1,0

Перед цвітінням – формування плодів

0,5 – 1,0

Перед цвітінням

1,0 – 1,5

Перед дозріванням

0,5 – 1,0

Змикання листків у рядку

0,5 – 1,0

Остання обробка фунгіцидами

1,0 – 1,5

Стеблування

0,5 – 1,0

Картопля

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
Культури
Зернові, зернобобові,
кукурудза, соняшник

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.

Густина 1,34
рН 8,0

Елемент

%
N-NH2

4,5

B

14,0

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.
Густина 1,5
рН 6,5

Фосфітне добриво

Період підживлення

Доза, л/га

Елемент
Азот

%
N-NH2

0,6

Перпедпосівна обробка насіння

0,5 – 1,0 л/т

Фосфор (фосфіт)

1,0 – 2,0

P2O5

53,0

Кущення восени та навесні

Калій

К2О

35,0

Вихід в трубку

0,8 – 2,0

Бор

В

1,4

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

Озимі зернові
Озимий ріпак

Соняшник
Кукурудза

6 – 8 пар листків

1,0 – 1,5

Формування насіння

1,0 – 2,0

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

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.
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Комплексне добриво
з L- α амінокислотами

ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно)
Культури
Озимі зернові

Період підживлення

Доза, л/га

Кущення восени

0,5 – 1,0

Азот

Кущення навесні

0,5 – 1,0

Вихід в трубку
Ячмінь
Соняшник

Кущення
6 – 8 пар листків

Густина 1,2
рН 6,5

Елемент

%
N-NH2

9,0

Калій

K2O

4,0

0,5 – 1,0

Магній

MgO

1,5

0,5 – 1,5

Залізо

Fe

0,2

1,0 – 1,5

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

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

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 Молібден (Комплексний)
Культури

Період підживлення

Доза, л/га

Соя, горох, еспарцет, нут,
насінники бобових трав

В фазу 3 – 5 листків

0,5 – 1,0

Плодові

Формування плодів

1,0 – 1,5

Овочеві

Формування плодів

Густина 1,3
рН 5,5

Комплексне добриво
Елемент
Азот

0,5 – 1,0

%
N-NH2

4,0

Фосфор

P2O5

25,0

Молібден

Mo

7,0

Рідке добриво у вигляді фосфорно-молібденового комплексу для вимогливих культур: зернобобових, багаторічних бобових трав
на насіння, плодових і овочевих культур. Молібден каталізує процеси засвоєння азоту у всіх органах рослин, в тому числі в кореневій
системі. Він бере участь у фіксації молекулярного азоту бульбочкових бактерій з роду Rhizobium, в фосфорному і білковому обміні,
синтезі пектину. Нестача молібдену призводить до нагромадження розчинних азотовмісних сполук в тканинах рослин, гальмує
створення фосфорорганічних комплексів в рослині. Молібденовое голодування може викликати уповільнення синтезу аскорбінової
кислоти, що призводить до зниження інтенсивності фотосинтезу в результаті падіння регенерації хлорофілу.
Фосфітне добриво
з L-α-амінокислотами

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно)
Культури

Період підживлення

Доза, л/га

Кущення восени

1,0 – 2,0

Азот

Кущення навесні

1,0 – 2,0

Вихід в трубку

1,0 – 2,0

Кущення

1,0 – 1,5

Бор

Колосіння

1,0 – 2,0

Амінокислоти

6 – 8 пар листків

1,0 – 2,0

2 – 3 справжніх листків

1,0 – 2,0

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

Озимі зернові

Ячмінь
Соняшник
Горох, соя
Кукурудза
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Густина 1,3
рН 6,0

Елемент

%
N-NH2

4,0

Фосфор (фосфіт)

P2O5

25,0

Калій

К2О

17,0

В

0,7

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.

ГРОС Фосфіто-NP
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

Змикання рослин у рядку

2,0

Капуста

Після приживлення розсади

2,0

Картопля

Стеблування

1,5 – 2,0

ГРОС Коренеріст

Елемент
Азот
Фосфор (фосфіт)

Цукрові буряки

Культури

Густина 1,43
рН 5,0

Фосфітне добриво

%
N-NH2

30,0

P2O5

60,0

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.
Густина 1,09
рН 6,0

Добриво з фітогормонами
Період підживлення

Доза, л/га

Озимі зернові,
кукурудза, зернобобові,
соняшник

Передпосівна обробка насіння

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

1,0 – 1,5 л/т

Елемент
Азот

%
N-NH2

3,0

Фосфор (фосфіт)

P2O5

5,0

Калій

К2О

3,0

Амінокислоти

L-α

Фітогормони

3,0
22 ppm

Рідке добриво - стимулятор росту кореневої
системи
рослин.
Фосфор
і
фітогормони
забезпечують активний ріст кореневої системи
Через тиждень після висадки, 2 - 4 справжніх
Овочеві
1,0 – 1,5
рослин. Рекомендоване для передпосівної обробки
листків
насіння, обробки коренів розсади овочевих і
Цукрові буряки
Від 2 – 4 листків до змикання у рядку
1,0 – 2,0
декоративних культур, дерев і кущів перед висадкою,
Картопля
Передпосівна обробка бульб
0,5 – 2,0 л/т
а також висаджених рослин для поліпшення
У концентрації
Обробка коренів перед висадкою
приживлюваності. Придатне для використання
0,03%
в якості антістрессанта на посівах кукурудзи та
соняшнику, які постраждали від дії ґрунтових гербіцидів. Передпосівна обробка насіння: 1,0 - 1,5 л/т.
Кукурудза

4 – 8 листків

1,0 – 2,0

Соняшник

4 – 8 пар листків

1,0 – 2,0

ГРОС Квіцеліум

Густина 1,09
рН 6,0

Добриво з фітогормонами

Культури

Період підживлення

Доза, л/га

Соняшник

Фаза «зірочка»

1,5 – 2,0

Залізо

Fe

2,4

Ріпак

Фаза бутонізації

1,0 – 1,5

Марганець

Mn

0,6

Зернобобові

Фаза бутонізації

0,5 – 1,0

Цинк

Zn

0,6

Овочеві

Перед цвітінням - дозрівання

1,0 – 1,5

Мідь

Cu

0,6

Плодові та ягідні

Перед цвітінням - дозрівання

1,5 – 2,0

Бор

B

0,24

Виноградники

Перед цвітінням - дозрівання

0,1% розчин

Молібден

Mo

0,02

Декоративні

Перед цвітінням

1,5 – 2,0

Амінокислоти

L-α

Елемент

%

Фітогормони

2,0
60 ppm

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.

ЕКОЛАЙН Цинк (Хелат)

Густина 1,3
рН 7,0

100% хелатоване добриво

Культури

Період підживлення

Доза, л/га

Кукурудза

3 – 5 листків

0,5 – 1,0

Азот

N-NH2

3,6

Цинк

Zn

8,5

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

%

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.
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ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати)

Густина 1,2
рН 7,5

100% хелатне добриво

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
Кальцій
Бор

%
N-NH2

2,5

СаО

5,0

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 Магній (Хелати)

Густина 1,2
рН 7,5

100% хелатне добриво

Культури

Період підживлення

Доза, л/га

Зернові

Фаза кущення – трубкування

1,0 – 4,0

Азот

N-NН2

3,5
4,7

Елемент

%

Кукурудза

6 – 8 листків

1,5 – 2,5

Магній

MgO

Цукрові буряки

Змикання листків у рядку

1,5 – 2,5

Сульфур

SO3

4,0

Овочеві

У фазу активного росту культур

1,5 – 3,0

Залізо

Fe

0,46

Плодові

Початок формировання плодів

2,0 – 3,0

Манган

Mn

0,23

Картопля

Фаза стеблування

1,0 – 2,0

Бор

B

0,23

Ріпак

Початоі бутонизації

1,5 – 2,0

Цинк

Zn

0,35

Баштанні

4-6 спражніх листків

1,0 – 1,5

Мідь

Cu

0,12

Плодові

Початок формування плодів

2,0 – 3,0

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.

ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати)
Культури

Озимі зернові

Ярі зернові

Густина 1,3
рН 6,5

100% хелатоване добриво

Період підживлення

Доза, л/га

Елемент

Передпосівна обробка насіння

0,5 – 1,0 л/т

Азот

Початок виходу в трубку

1,5 – 2,0

Калій

K2O

6,0

Колосіння

1,0 – 1,5

Магній

MgO

3,5

Початок формування зерна

2,0

Сульфур

SO3

5,2

Залізо

Fe

0,5

Манган

Mn

1,7

B

0,15

Передпосівна обробка насіння
Виход в трубку - колосіння

0,5 – 1,0 л/т
1,0 – 2,0

Бор

%
N-NН2

19,5

Мікродобриво розроблене спеціально для задоволення потреб зернових
Цинк
Zn
0,4
колосових культур в елементах мінерального живлення. Містить макро- і
Мідь
Cu
1,0
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.

ЕКОЛАЙН Кукурудзяний (Хелати)
Культури
Кукурудза

Період підживлення

Доза, л/га

3 – 5 листків

1,0 – 1,5

Азот

Елемент

%
N-NН2

16,0
10,6

8 – 10 листків, викидання волоті

1,5 – 2,0

Калій

K2O

Сорго

Кущення - початок викидання волоті

1,5 – 2,0

Магній

MgO

2,5

Просо

Кущення - початок викидання волоті

1,5 – 2,0

Сульфур

SO3

5,4

Залізо

Fe

0,8

Манган

Mn

0,8

Бор

B

0,4

Цинк

Zn

2,0

Мідь

Cu

0,8

Мікродобриво розроблене спеціально під потреби рослин кукурудзи в
елементах мінерального живлення. Містить макро- і мікроелементи у вигляді
100% хелатів ЕДТА, які мають найбільший вплив на перебіг процесів біосинтезу
в рослинах кукурудзи. Враховано підвищені вимоги рослин до забезпечення
цинком. При нестачі цинку в рослині гальмується протікання біохімічних
процесів, рослини відстають у рості, знижується урожай зерна. Добриво містить
бор, магній, марганець і залізо, які необхідні для швидкого росту рослин.
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Густина 1,3
рН 6,5

100% хелатне добриво

ЕКОЛАЙН Бобовий (Хелати)

Густина 1,2
рН 6,5

100% хелатне добриво

Культури

Період підживлення

Доза, л/га

Горох

Бутонізація

1,5 – 2,0

Азот

N-NН2

11,0

Соя

Бутонізація

1,5 – 2,0

Калій

K2O

10,0

Люпин

Бутонізація

1,0 – 1,5

Магній

MgO

2,8

Сульфур

SO3

4.2

Залізо

Fe

0,56

Манган

Mn

0,84

Бор

B

0,32

Цинк

Zn

0,14

Мідь

Cu

0,28

Молібден

Мо

0,05

Кобальт

Со

0,05

Інші бобові (фасоль, нут,
чина)

Бутонізація

1,0 – 2,0

Мікродобриво розроблене спеціально під потреби рослин бобових
культур в елементах мінерального живлення. Містить макро- і мікроелементи
у вигляді 100% хелатів ЕДТА, які мають визначальний вплив на перебіг
процесів біосинтезу в рослинах бобових. Добриво особливо ефективне
на кислих (рН <5,5) грунтах, де при вирощуванні бобових обов’язковим
прийомом є внесення мікродобрив, що містять молібден.
Підвищений вміст в мікродобриві цинку посилює стійкість бобових
культур до грибкових і бактеріальних хвороб і екстремальних температур.

ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати)

Елемент

%

Густина 1,3
рН 6,5

100% хелатне добриво

Культури

Період підживлення

Доза, л/га

Ріпак озимий та ярий

Бутонізація

2,0 – 3,0

Азот

Соняшник

Утворення кошика

1,5 – 2,0

Калій

K2O

6,0

Сафлор

Перед цвітінням

1,0 – 1,5

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.

Елемент

%
N-NН2

11,0
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ОЗИМИХ
ЗЕРНОВИХ
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 цей показник становить біля 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.

Ознаки нестачі основних елементів живлення на озимій пшениці

Фосфор (P)

Магній (Mg)

Мідь (Cu)

Марганець (Mn)

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 червонофіолетового 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
грунтах
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.

Варіанти позакореневого живлення при проблемних ситуаціях
КУЩЕННЯ (ВОСЕНИ). Восени, особливо при пізньому посіві, коли через низькі температури фосфор недоступний рослині з ґрунту
і внаслідок цього йде слабкий розвиток кореневої системи, рекомендуємо застосувати спеціальне добриво ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) в
дозі 1,0-2,0 л/га. Фосфітна форма фосфору швидко засвоюється рослиною через листкову поверхню (до 75% від внесеного протягом доби)
при температурах від +8˚С, впливає на активний розвиток вторинної кореневої системи, крім того, підвищує імунітет рослини до збудників
грибкових хвороб. На посівах після попередника кукурудза та соняшник для забезпечення додаткового живлення рекомендуємо вносити
ГРОС Фосфіто-NP у дозі 1,5 л/га.
ВИХІД В ТРУБКУ – ПОЯВА ПРАПОРЦЕВОГО ЛИСТКА. При стресових ситуаціях біотичного чи абіотичного характеру варто застосувати
ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно) 1,5 л/га, який містить необхідну кількість L-α-амінокислот. У разі появи ознак нестачі міді (особливо в період
від виходу в трубку і до початку колосіння) варто застосувати ЕКОЛАЙН Мідь (Хелат) у нормі 0,5 – 1,0 л/га.
12
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Забезпечення мікроелементами від проростання до
переходу на живлення від
власної кореневої системи

Додаткове живлення необхідними мікроелементами

Забезпечення мікроелементами від посіву до переходу
на живлення від власної
кореневої системи

Додаткове живлення

Активізація розвитку кореневої системи, посилення
імунітету, контроль грибкових захворювань

Підвищення якості зерна та
контролю грибкових захворювань колосу

Забезпечення мікроелементами підсилення імунітету,
захист від збудників грибкових захворювань

Додаткове живлення

Активізація розвитку кореневої системи, посилення
імунітету, контроль грибкових захворювань

Забезпечення додаткового
живлення

Підвищення якості зерна та
контролю грибкових захворювань колосу

Призначення підживлень

14-21

00

30-36

Вихід в трубку

ЕКОЛАЙН
Зерновий
(Хелати) 1,5 л/га

37-41

Поява прапорцевого листка

* Схеми позакореневого підживлення розроблені, виходячи з біологічних потреб культур в ключові фази росту і розвитку рослин.
Для адаптації їх до конкретних умов, які складаються на полі, обов’язкова консультація спеціаліста-агрохіміка.

21-30

Кущення
(весна)

4-6 листків початок кущення

Обробка насіння
(протруєння)

21-30

ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К)
1,0 л/га
Кущення
(осінь)

ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,5 л/га +
ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 0,5 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний
(К) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,0 л/т

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,0 л/т

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 0,5 л/т + ГРОС
Коренеріст 1,0 – 1,5 л/т

ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,5 л/га +
ГРОС Фосфіто-NP 1,5 – 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний
(К) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,5 л/га

51-60

Колосіння

70-77

Дозрівання

ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) 1,5 л/га

ГРОС Фосфіто-NP 1,5 - 2,0 л/га +
ГРОС Квіцеліум 1,0 л/га

СХЕМИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ
ТЕХНОЛОГІЇ

ІНТЕНСИВНА*
БАЗОВА
ПІДТРИМУЮЧА

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
Схема позакореневого підживлення

ТОВ «Ювіс Плюс»

с. Дорожне, Вінницький р-н, Вінницька обл.

Фази розвитку

Керівник: Горпинич Ігор Федорович,
тел. (097) 511 42 22

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Обізюк Микола Васильович
Сорт: Кубус. Посів 28.09.2018, збирання 23.07.2019
Загальний фон живлення:
Нітроамофоска 100 кг/га - передпосівне внесення
Аміачна селітра 200 кг/га - внесення по мерзлоталому ґрунту весною

Обробка насіння

Кущення (весна)

Вихід у трубку

Прапорцевий
листок

Контроль

Без обробки

Без внесення

Схема господарства

Без внесення

Варіант 1

ГРОС Коренеріст
2,0 л/т

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,0 л/га +
ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К)
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний
(К) 1,5 л/га

Варіант 2

ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К)
2,0 л/т

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,0 л/га +
ГРОС Фосфіто-NP
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К-Аміно)
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,0 л/га

Результати проміжних обліків
Дата обліку

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин, г

Кількість стебел, шт.
В2

Довжина колосу, см

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

К

В1

В2

14.05.2019

60

58

62

43

39

37

2

2

3

-

-

-

06.06.2019

86

92

93

56

78

90

2

3

2,5

9

10

9,5

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

82

$/га

55
54

44
+ $/га

53
52
Вигляд рослин на 14.05.2019

+

51

+

50

6,5
ц/га

4,4
ц/га

49
48
47

48
ц/га

52,4
ц/га

54,5
ц/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

*Розрахункова ціна пшениці 194 $/т

Сірі лісові ґрунти менш забезпечені елементами живлення, а тому
позакореневі підживлення добривами «ЕКООРГАНІК» - ефективний
інструмент підвищення врожайності озимої пшениці.
Вигляд рослин на 06.06.2019
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
Схема позакореневого підживлення

ТОВ «Зоря»

с. Миколо-Комишувата, Красноградський р-н,
Харківська обл.
Керівник: Герман Павло Анатолійович

Варіанти

Фази розвитку
Вихід у трубку

Колосіння

Головний агроном: Булгаков Ігор Валерійович,
тел. (067) 573 12 78

Контроль

Без внесення

Без внесення

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Олешко Володимир Миколайович

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати)
1,5 л/га

Сорт: Благодарка. Площа 10 га, посів 15.09.2018,
збирання 30.06.2019
Загальний фон живлення:
КАС 32 - 250 кг/га - внесення весною

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

+ 123
$/га
60
58
56

+

54

7,0
ц/га

52
Вигляд рослин на 12.04.2019

50
48
46

51
ц/га

58
ц/га

Контроль

Варіант 1
*Розрахункова ціна пшениці 194 $/т

Підвищення стійкості до хвороб завдяки ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
та активізація обмінних процесів і фотосинтезу завдяки ЕКОЛАЙН
Зерновий (Хелати).
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
Схема позакореневого підживлення

ТОВ «Преображенське»

смт Велика Білозерка, Великобілозерський р-н,
Запорізька обл.
Головний
агроном:
Коростельов
Олександрович, тел. (050) 456 45 70

Фази розвитку

Варіанти

Євген

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Амброзяк Юрій Васильович

Вихід в трубку

Прапорцевий листок

Колосіння

Контроль

Схема господарства

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Цинк (Хелат)
0,5 л/га + ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Магній (Хелати)
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 2,0 л/га

Сорт: Подолянка. Площа 20 га, посів 05.10.2018,
збирання 08.07.2019
Загальний фон живлення:
Нітроамофоска 100 кг/га – при посіві;
КАС 100 л/га – весною

Результати проміжних обліків
Дата обліку
24.05.2019

Кількість стебел на 1 м2

Висота рослин, см

Вага рослин з 1 м2, г

Вага коренів з 1 м2, г

К

В1

К

В1

К

В1

К

В1

920

980

67

72

2290

2830

180

270

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

34
+ $/га
66
65
64

+
63

3,6
ц/га

62
61
Вигляд рослин на 24.05.2019
60

62
ц/га

65,6
ц/га

Контроль

Варіант 1

59
58

*Розрахункова ціна пшениці 194 $/т

Відмінна дія збалансованої системи живлення «ЕКООРГАНІК» при
вирощуванні озимої пшениці на карбонатних грунтах.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
Схема позакореневого підживлення

ТОВ «Україна 2001»

смт. Теофіполь, Теофіпольський р-н, Хмельницька
обл.
Головний
агроном:
Германюк
Анатолійович, тел. (067) 273 49 64

Микола

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Обізюк Микола Васильович

Варіанти

Фази розвитку
Обробка насіння

Вихід в трубку

Прапорцевий листок

Контроль

Без обробки

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ГРОС Коренеріст 1,5 л/т

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Магній (Хелати)
1,5 л/га

Сорт: Есіда. Посів 20.09.2018, збирання 30.07.2019
Загальний фон живлення:
Діамофоска 200 кг/га, сульфат амонію 250 кг/га передпосівне внесення; аміачна селітра 150 кг/га
- внесення по мерзло-талому ґрунту весною; КАС
150 кг/га – внесення у фазу прапорцевого листка.

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

93
+ $/га
71
70
69
68

+

67

6,0
ц/га

66
65
64
63

64
ц/га

70
ц/га

Контроль

Варіант 1
*Розрахункова ціна пшениці 194 $/т

Значний приріст врожайності завдяки застосуванню добрив
«ЕКООРГАНІК» за інтенсивної технології вирощування озимої
пшениці і високого фону основного живлення.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ФГ «Ріта»

с.
Піщаний
Брід,
Кіровоградська обл.

Олександрійський

Схема позакореневого підживлення

р-н,
Варіанти

Керівник: Задесенець Анатолій Петрович,
тел. (097) 724 31 99
Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Починок Віталій Михайлович
Сорт: Подолянка.
12.07.2019

Посів

21.09.2018,

Фази розвитку
Обробка насіння

Кущення (весна)

Прапорцевий листок

Контроль

Схема господарства

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ГРОС Коренеріст
1,0 л/т

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
1,3 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,3 л/га

збирання

Попередник: гречка
Загальний фон живлення: Суперфосфат 100 кг/га;
вапняково-аміачна селітра 250 кг/га, КАС 32 180 л/га
- внесення весною

Результати проміжних обліків

Висота рослин,см

Вага 3-х рослин, г

К

В1

К

В1

К

В1

К

В1

25.04.2019

29

37

7

11

-

-

-

-

13.05.2019

74

79

45

57

-

-

-

-

19.06.2019

105

110

-

-

14

15

6

9

Дата обліку

Кількість колосків в колосі

Вага колосків, г

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

66
+ $/га
73
72
Вигляд рослин на 25.04.2019

71

+
70

5,0
ц/га

69
68
67

68
ц/га

73
ц/га

Контроль

Варіант 1

66
*Розрахункова ціна пшениці 194 $/т

Збалансований склад добрив «ЕКООРГАНІК»,
застосованих
в
основні
для
формування
урожайності фази розвитку рослин, забезпечує
приріст врожайності.
Вигляд рослин на 13.05.2019
18

Вигляд рослин на 19.06.2019

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
Схема позакореневого підживлення

ТОВ «Агро ЛВ Лімітед»

с. Вирів, Кам’янко-Бузький р-н, Львівська обл.
Головний агроном: Пащак Мирослав,
тел. (096) 372 35 33

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Панасюк Олександр Васильович
Сорт: Арктіс. Площа 41 га, посів 25.10.2018,
збирання 06.08.2019

Фази розвитку
Обробка насіння

Прапорцевий листок

Контроль

Без обробки

Без внесення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
1,0 л/т

ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,25 л/га

Попередник: цукровий буряк
Загальний фон живлення:
N6P18K34 150 кг/га, аміачна селітра 480 кг/га

Результати проміжних обліків
Дата обліку

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин, г

К

В1

К

В1

20.05.2019

39

03.06.2019

70

48,5

90

154

79

176

241

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

+ 256
$/га
70

13,9
+
ц/га

60
50
40
Вигляд рослин на 11.05.2019

64,9
ц/га

30
20

51
ц/га

10
0
Контроль

Варіант 1
*Розрахункова ціна пшениці 194 $/т

За складних погодних умов, на еродованих грунтах використання
мінімальної кількості необхідних елементів живлення сприяє
отриманню високого приросту врожаю.

Вигляд рослин на 26.06.2019
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ТОВ «Агротрейд»

Схема позакореневого підживлення

с. Серединка, Чернігівський р-н, Чернігівська обл.
Головний агроном: Таран В’ячеслав, тел. (067) 468 28 63

Фази розвитку

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Починок Віталій Михайлович
Сорт: Глаукус. Площа 5 га, посів 14.10.2018, збирання 29.07.2019

Вихід в трубку

Контроль

Без внесення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га

Варіант 2

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

Попередник: озимий ріпак
Загальний фон живлення:
поліфоска N8P24K24 150 кг/га - передпосівне внесення; КАС 30 - 235 кг/га внесення весною

Результати проміжних обліків
Дата обліку
14.05.2019

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин, г

К

В1

В2

К

В1

В2

41

42

51

12

21

23

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

73

$/га

59
58

30
+ $/га

57
Вигляд рослин на 14.05.2019

+

56
55

+

4,8
ц/га

2,3
ц/га

54
53
52

53,6
ц/га

55,9
ц/га

58,4
ц/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

*Розрахункова ціна пшениці 194 $/т

Додаткове забезпечення мікроелементами у критичні фази
розвитку дозволяє отримати стабільний приріст врожайності.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
ДСВ «Глеваха»

Схема позакореневого підживлення

смт Глеваха, Васильківський р-н., Київська обл.
Керівник: Коновалов Давид Віталійович,
тел. (068) 776 60 96

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Починок Віталій Михайлович
Сорт:
Астарта. Посів 04.10.2018, збирання 29.07.2019

Фази розвитку
Обробка насіння

Вихід в трубку

Прапорцевий листок

Контроль

Без обробки

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
1,0 л/т

ЕКОЛАЙН Фосфітний
(К-Аміно) 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН
Магній (Хелати) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,5 л/га

Варіант 2

ГРОС Коренеріст 1,0 л/т

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

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,5 л/га

Варіант 3

ГРОС Коренеріст 1,5 л/т

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

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,5 л/га

Варіант 4

ГРОС Коренеріст 2,0 л/т

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

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,5 л/га

Варіант 5

ГРОС Коренеріст 1,0 л/т +
ЕКОЛАЙН Універсал Насіння
(Хелати) 0,5 л/т

ГРОС Фосфіто-NP 1,0 л/га +
ЕКОЛАЙН Магній (Хелати)
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,5 л/га

Попередник: гречка
Загальний фон живлення:
діамофоска 200 кг/га, сульфат амонію 250 кг/га передпосівне внесення; аміачна селітра 150 кг/га внесення по мерзлоталому ґрунту весною

Результати проміжних обліків
Дата обліку
24.04.2019

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин, г

К

В1

В2

В3

В4

В5

К

В1

В2

В3

В4

В5

32

33

31

33

36

33

10

16

13

21

16

18

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

87
+ $/га
83

85
+ $/га

83
+ $/га

46
+ $/га

41
+ $/га

81

Вигляд рослин на 24.04.2019

79

+

77

4,0
ц/га

+

6,0
ц/га

+

6,0
ц/га

+

6,0
ц/га

+

4,0
ц/га

75
73

76
ц/га

80
ц/га

82
ц/га

82
ц/га

82
ц/га

80
ц/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

71
К

В1

В2

В3
69

Вигляд рослин на 17.05.2019

*Розрахункова ціна пшениці 194 $/т

За
сприятливих
умов
вирощування
культури
використання
рекомендованих норм добрив є більш економічно вигідним, ніж надмірна
інтенсифікація систем живлення.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
Схема позакореневого підживлення

ТОВ «Біотех ЛТД»

с. Городище, Бориспільський р-н, Київська обл.
Керівник: Бикін Анатолій Вікторович

Варіанти

Початок колосіння

Молочна стиглість

Контроль

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Магній (Хелати)
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати)
1,5 л/га

Варіант 2

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

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,5 л/га + ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К) 1,0 л/га

Головний агроном: Жереб Сергій Миколайович, тел. (067) 249 15 06
Головний консультант наукового
Катеринчук Олександр Михайлович

відділу

ТОВ

«ЕКООРГАНІК»:

Сорт: Мулан. Площа 4 га, посів 20.09.2018, збирання 23.07.2019
Попередник: соняшник

Фази розвитку

Загальний фон живлення: N96P32K32

Результати проміжних обліків
Висота рослин, см

Дата обліку
11.07.2019

Кількість стебел 3-х рослин,
шт.

Вага 3-х рослин, г

Вага колосків 3-х рослин, г

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

В2

86

93

100

9

15

13

3

6

6

7

7

9

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

109
$/га

50
48

18
+ $/га

46
44

40
38

6,0
ц/га

1,5

+ ц/га

42
Вигляд рослин на 11.07.2019

+

42,1
ц/га

43,6
ц/га

49,1
ц/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

36
34
*Розрахункова ціна пшениці 194 $/т

Навіть за пізніх строків позакореневих підживлень є можливість
отримати додатковий приріст врожайності і прибуток в залежно від
інтенсивності застосованої схеми.
22

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ
Схема позакореневого підживлення

ФГ «Золота Рибка»

м. Первомайськ, Миколаївська обл.
Керівник: Кадицький Микола Миколайович,
тел. (050) 315 43 36

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Дащук Володимир Степанович
Сорт:
Луран. Площа 10 га, посів 23.09.2018, збирання
20.07.2019

Фази розвитку
Обробка насіння

Кущення (весна)

Вихід в трубку

Контроль

Схема господарства

Схема господарства

Схема господарства

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Універсал Насіння
(Хелати) 0,5 л/т + ГРОС
Коренеріст 1,0 л/т

ГРОС Фосфіто-NP 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Зерновий
(Хелати) 1,5 л/га

Попередник: кукурудза
Загальний фон живлення: амофос 100 кг/га,
КАС 150 кг/га, аміачна селітра 150 кг/га

Дата обліку

Результати проміжних обліків

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин, г

К

В1

К

24.10.2018

19

21

06.05.2019

65

74

05.06.2019

100

120

112

Довжина кореня, см
В1

К

В1

3

6

10

11

88

96

-

-

150

-

-

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

79
+ $/га

58
56
Вигляд рослин на 24.10.2018

54

+
52

6,0
ц/га

50
48
46

50
ц/га

56
ц/га

Контроль

Варіант 1

44
*Розрахункова ціна ячменю 188 $/т

Збалансований склад добрив «ЕКООРГАНІК»,
застосованих
в
основні
для
формування
урожайності фази розвитку рослин, забезпечує
приріст врожайності.
Вигляд рослин на 06.05.2019

Вигляд рослин на 05.06.2019
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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).

Ознаки нестачі основних елементів живлення на кукурудзі

Азот (Ν)

Фосфор (P)

Калій (K)

Цинк (Zn)

Культура формує потужну
біомасу для побудови якої
потребує велику кількість азоту
впродовж всього вегетаційного
періоду. Рослини кукурудзи
гостро реагують на нестачу
азоту недобором врожаю.
Проявляється
у
вигляді
посвітління від кінчика листка
до основи, яке за сильного
прояву приводить 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.

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 потреба прискорити
вивільнення запасних речовин
з насінини. Причиною дефіциту
цинку є високий вміст фосфору
у грунті, який є антагоністом, а
також посушлива прохолодна
погода, стресовий стан рослин.

Варіанти позакореневого живлення при проблемних ситуаціях
1. За умов промивання ґрунтових гербіцидів чи прояву несприятливих погодних умов для виведення рослин зі стану стресу рекомендуємо
проводити позакореневе підживлення добривами: ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) у дозі 1,5 л/га або ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно) у
дозі 1,0-1,5 л/га.
2. Пошкодження градом: на початку фази викидання волоті рекомендуємо провести позакореневе підживлення добривом ЕКОЛАЙН
Універсал Ріст (Аміно) у дозі 1,5 – 2,0 л/га.
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Подолання прояву ознак
дефіциту цинку

Посилення росту рослин та
формування елементів
продуктивності

Подолання прояву ознак
дефіциту цинку

Подолання прояву
візуальних ознак
дефіциту магнію

Посилення росту рослин та
формування елементів
продуктивності

6 – 8 листків
16 - 18

13 - 15

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

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно)
2.0 л/га

3 – 5 листків

ЕКОЛАЙН Цинк (Хелат) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Цинк (Хелат) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Zn)
1,5-2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно)
2.0 л/га

51-59

Викидання волоті

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

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га +
ГРОС Квіцеліум 1,0 л/га

* Схеми позакореневого підживлення розроблені, виходячи з біологічних потреб культур в ключові фази росту і розвитку рослин.
Для адаптації їх до конкретних умов, які складаються на полі, обов’язкова консультація спеціаліста-агрохіміка.

Покращення умов живлення
рослин фосфором і цинком
у критичній фазі росту

Зняття проявів стресу та
посилення росту

Стимулювання росту рослин
та формування елементів
продуктивності

Підвищення якості
врожаю

Призначення підживлень

СХЕМИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ

71 – 79

Налив – молочна стиглість

ЕКОЛАЙН Кукурудзяний
(Хелати) 2,0 л/га

ТЕХНОЛОГІЇ

ІНТЕНСИВНА*
БАЗОВА
ПІДТРИМУЮЧА

КУКУРУДЗА
ТОВ «Агротрейд»

Схема позакореневого підживлення

с. Серединка, Чернігівський р-н, Чернігівська обл.
Головний агроном: Таран В’ячеслав, тел. (067) 468 28 63

Фази розвитку

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Починок Віталій Михайлович
Гібрид: Бігстар. Площа 5 га, посів 04.05.2019, збирання 10.10.2019

4-6 листків

Контроль

Схема господарства

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) 1,5 л/га +
ЕКОЛАЙН Цинк (Хелат) 1,0 л/га

Попередник: соняшник
Загальний фон живлення: поліфоска N8P24K24 120 кг/га,
карбамід 200 кг/га

Результати проміжних обліків
Дата обліку
19.06.2019

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин , г

К

В1

К

В1

99

116

313

542

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

68
+ $/га

65
64
63
62

+

61

6,0
ц/га

60
59
58
57
Вигляд рослин на 19.06.2019

58
ц/га

64
ц/га

Контроль

Варіант 1
*Розрахункова ціна кукурудзи 150 $/т

Підживлення необхідними для кукурудзи елементами – цинком,
калієм, фосфором у формі фосфіту у поєднанні з фітогормонами
та амінокислотами - допомогло рослинам подолати стрес та
забезпечило суттєвий приріст врожайності.
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КУКУРУДЗА
ТОВ «Агрогран»

Схема позакореневого підживлення

с. Якимівка, Новоукраїнський р-н, Кіровоградська
обл.

Фази розвитку

Варіанти

Керівник: Якимчук Микола Дмитрович

4-6 листків

7-9 листків

Головний агроном: Зінченко Сергій Олексійович,
тел. (066) 426 07 12

Контроль

Без внесення

Без внесення

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Починок Віталій Михайлович

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Цинк (Хелат) 1,0 л/га

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

Сорт: Фізікc. Площа 15 га, посів 28.04.2019,
збирання 21.09.2019
Попередник: соняшник
Загальний
фон
живлення:
суперфосфат
амонізований 100 кг/га - передпосівне внесення;
карбамід 100 кг/га

Дата обліку
03.07.2019

Результати проміжних обліків
Вага коренів 3-х рослин, г

Товщина стебла біля кореня,
см

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин, г

К

В1

К

В1

К

В1

К

В1

224

230

1929

2302

610

733

2,9

3,1

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

34
+ $/га
69
68
67

Вигляд рослин на 03.07.2019

+

66

3,5
ц/га

65
64
63
62

64,6
ц/га

68,1
ц/га

Контроль

Варіант 1
*Розрахункова ціна кукурудзи 150 $/т

Внесення цинку у фазу 4-6 листків сприяє засвоєнню поживних
речовин з насінини і, тим самим, забезпечує кращий ріст і
розвиток рослин. Подальше внесення комплексу мікроелементів
з амінокислотами і фітогормонами дає змогу сформувати якісний
врожай навіть за несприятливих умов вирощування.
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СОНЯШНИКА
Соняшник добре відгукується своєю продуктивністю на позакореневі підживлення магнієм, сіркою, бором і марганцем. Культура
відноситься до групи найбільш чутливих культур до нестачі бору. Реакція на нестачу бора у соняшника вища, навіть порівняно з цукровими
буряками.
Одною 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 призводить до пустозерності кошиків та втрати понад 20%
їх врожайності.

Ознаки нестачі основних елементів живлення на соняшнику

Азот (Ν)

Фосфор (P)

Калій (K)

Бор (B)

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,
закладці 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, більш раціонально 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
порізному, залежно від ступеню
нестачі бору: так, при сильній
нестачі, кошик повністю опадає,
як при пошкодженні комахами.

Варіанти позакореневого живлення при проблемних ситуаціях
ФАЗА 3-5 ПАР ЛИСТКІВ
Достатньо часто у цю фазу ми маємо ситуацію, коли соняшник знаходиться у стресовому стані внаслідок впливу біотичних (низькі
температури) та абіотичних (фітотоксичний вплив ґрунтових гербіцидів) чинників. Для успішного та швидкого подолання цих ситуацій
компанія «ЕКООРГАНІК» рекомендує використовувати антистресові мікродобрива. Оптимальною буде комбінація в наступних дозах:
ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно) 1,5 л/га + ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га.
Наявність збалансованого комплексу всіх необхідних для культури макро та мікроелементів, підсилений необхідною кількістю L-αамінокислот, дозволить рослинам соняшнику з найменшими втратами вийти зі стресової ситуації.
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29

30-39

13-19

51-59

Утворення кошика

ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати) 1,5 л/га

* Схеми позакореневого підживлення розроблені, виходячи з біологічних потреб культур в ключові фази росту і розвитку рослин.
Для адаптації їх до конкретних умов, які складаються на полі, обов’язкова консультація спеціаліста-агрохіміка.

6-8 пар справжніх листків

ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 1,0 л/га +
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га

Формування елементів
продуктивності

ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 1,0 л/га +
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно)
1,0 - 2,0 л/га

3-5 пар справжніх листків

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га

ГРОС Фосфіто-NP 1.5 - 2.0 л/га +
ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно)
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га +
ГРОС Квіцеліум 1,0 л/га

СХЕМИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ

Формування елементів
продуктивності

Сприяння формуванню
елементів продуктивності

Покращення врожаю та
якості насіння

Формування елементів
продуктивності , сприяння
наростанню вегетативної
маси

Зняття стресів від погодних
умов та застосування ЗЗР.
Попередження розвитку
грибкових захворювань.

Недопущення редукції
елементів продуктивності

Підвищення та покращення
якості врожаю, гальмування
розвитку грибкових хвороб.

Призначення підживлень

61 - 79

Цвітіння, дозрівання

ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати)
1,5 л/га +
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га

ТЕХНОЛОГІЇ

ІНТЕНСИВНА*
БАЗОВА
ПІДТРИМУЮЧА

СОНЯШНИК
ТОВ «Агротрейд»

Схема позакореневого підживлення

с. Серединка, Чернігівський р-н, Чернігівська обл.
Головний агроном: Таран В’ячеслав, тел. (067) 468 28 63

Фази розвитку

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Починок Віталій Михайлович
Гібрид: Ірімі. Площа 5 га, посів 15.04.2019, збирання 18.09.2019

6-8 пар справжніх листків

Контроль

Без внесення

Варіант 1

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

Попередник: ріпак ярий
Загальний фон живлення: N8P24K24 150 кг/га - передпосівне внесення;
карбамід 70 кг/га - внесення весною

Результати проміжних обліків
Дата обліку
19.06.2019

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин , г

Товщина стебла біля кореня, см

К

В1

К

В1

К

В1

115

130

1829

2603

2,3

2,7

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

79
+ $/га
31
30

+

29

2,7
ц/га

28
27
26
25
Вигляд рослин на 19.06.2019

28
ц/га

30,7
ц/га

Контроль

Варіант 1

*Розрахункова ціна соняшнику 340 $/т

Підживлення соняшника добривами «ЕКООРГАНІК» дозволило
зменшити прояв дефіциту таких елементів як бор, калій, фосфор
та забезпечило суттєвий приріст врожайності.
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СОНЯШНИК
ТОВ «Карлівське СГП «ЛОС»

Схема позакореневого підживлення

с. Новий Тагамлик, Машівський р-н, Полтавська
обл.
Агроном: Котлик Олександр Олександрович,
тел. (099) 398 78 46
Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Олешко Володимир Миколайович
Гібрид: Арізона. Площа 10 га, посів 24.04.2019,
збирання 01.09.2019

Варіанти

Фази розвитку
Обробка насіння

2-5 пар листків

6-8 пар листків

Зірочка

Контроль

Без внесення

Без внесення

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ГРОС Коренеріст
1,5 л/т

ЕКОЛАЙН Бор
(Преміум) 1,0 л/га +
ГРОС Фосфіто-LNPK
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К-Аміно)
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор
(Преміум) 1,0 л/га

Попередник: кукурудза
Загальний фон живлення: карбамід 50 кг/га,
суперфосфат амонізований 12:24 - 125 кг/га

Результати проміжних обліків
Дата обліку

Висота рослин, см
К

Вага 3-х рослин, г
В1

К

В1

28.05.2019

41

48

82

94

13.06.2019

115

116

332

365

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

+ 104
$/га
49
48
47

+

46
Вигляд рослин на 28.05.2019

5,0
ц/га

45
44
43
42

43,5
ц/га

48,5
ц/га

Контроль

Варіант 1

*Розрахункова ціна соняшнику 340 $/т

Комлексний підхід до підживлення соняшнику добривами
«ЕКООРГАНІК» забезпечив значний приріст врожайності і
додатковий прибуток.
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СОНЯШНИК
СТзОВ «Романів»
(дослідне поле ТОВ «Піонер Насіння Україна»)

Схема позакореневого підживлення

с. Романів, Луцький р-н, Волинська обл.

Фази розвитку

Варіанти

3-5 пар листків

6-8 пар листків

Контроль

Схема господарства

Схема господарства

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Панасюк Олександр Васильович

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум)
1,0 л/га

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

Гібрид: P63LE113. Площа 0,06 га, посів 06.04.2019, збирання
17.10.2019

Варіант 2

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум)
1,0 л/га + ГРОС Фосфіто-NP
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Органічний)
1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Фосфітний
(К-Аміно) 2,0 л/га

Головний агроном СТзОВ «Романів»: Середа Володимир
Віталійович тел. (067) 332 78 73
Регіональний представник ТОВ «Піонер Насіння Україна»:
Анатолій Шевченко, тел. (050) 141 25 90

Попередник: цукровий буряк
Загальний фон живлення:
нітроамофоска 210 кг/га

карбамід

210

кг/га,

Результати проміжних обліків
Дата обліку

Висота рослин, см
К

В1

Вага 3-х рослин , г
В2

К

В1

Вага коренів 3-х рослин, г

Вага кошиків 3-х рослин, г

В2

К

В1

В2

К

В1

В2
-

13.06.2019

64

65

70

209

291

334

-

-

-

-

-

09.07.2019

187

190

207

797

1185

1265

-

-

-

-

-

-

19.08.2019

198

198

208

1478

1889

2205

254

510

653

1102

1352

1538

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

246
$/га

47
45

86
+ $/га

43
41
Вигляд рослин на 13.06.2019

+

39

+

8,5
ц/га

2,9
ц/га

37
35

37,2
ц/га

40,1
ц/га

45,7
ц/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

33
*Розрахункова ціна соняшнику 340 $/т

Інтенсивна схема підживлення добривами
забезпечила значний приріст врожайності.
Вигляд рослин на 19.08.2019
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«ЕКООРГАНІК»

СОНЯШНИК
ПСП «Тавільжанське»

Схема позакореневого підживлення

с. Тавільжанка, Дворічанський р-н, Харківська обл.
Головний агроном: Стеганцев Віктор Іванович
тел. (096) 472 21 64

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Олешко Володимир Миколайович
Гібрид: Неома. Площа 5 га, посів 15.04.2019,
збирання 29.09.2019
Попередник: соняшник
Загальний фон живлення:
суперфосфат 80 кг/га

КАС

100

Фази розвитку
3-5 пар листків

6-8 пар листків

Контроль

Схема господарства

Схема господарства

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 1,0 л/га

Варіант 2

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га + ГРОС
Фосфіто-NP 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) 2,0 л/га

кг/га,

Результати проміжних обліків
Дата обліку

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин, г

К

В1

В2

К

В1

В2

19.06.2019

57

62

63

146

166

171

03.07.2019

83

91

99

588

678

723

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

76

$/га

63
+ $/га

31
30

2,1
+
ц/га

29

+

3,0
ц/га

28
Вигляд рослин на 19.06.2019
27
26

27,7
ц/га

29,8
ц/га

30,7
ц/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

25
24
*Розрахункова ціна соняшнику 340 $/т

Вигляд рослин на 03.07.2019

Забезпечення соняшника бором, а також іншими елементами
живлення та амінокислотами дало можливість отримати
додатковий приріст врожайності і прибуток залежно від
інтенсивності застосованої схеми.
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ОЗИМОГО
РІПАКУ
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 N80−120 P60−90 K60−90. 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, нагромадженню цукрів у кореневій шийці та її збільшенню. 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 рослинами ріпаку 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).

Ознаки нестачі основних елементів живлення на ріпаку

Бор (В)

Магній (Mg)

Марганець (Mn)

Найважливіший
мікроелемент
для
культури. Сприяє кращій перезимівлі
рослин забезпечуючи з осені накопичення
достатньої кількості цукрів та формуванню
кореневої системи, збереження у здоровому
стані провідних цучків, 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 грунтах легкого гранулометричного складу часто потребує корекції
магнієвого живлення через недостатній
вміст його у грунті. Прояв нестачі 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 грунтах. Проявляється на
молодих листках у вигляді посвітління.

Варіанти позакореневого живлення при проблемних ситуаціях
ВОСЕНИ: 4-6 ЛИСТКІВ – ФАЗА РОЗЕТКИ: На ґрунтах легкого гранулометричного складу дефіцит магнію усувається позакореневим
внесенням ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) в нормі 1,0 – 1,5 л/га.
НАВЕСНІ : ФАЗА БУТОНІЗАЦІЇ Для подолання стресу в цей період компанія «ЕКООРГАНІК» рекомендує використовувати спеціальне
мікродобриво з високим вмістом L-α-амінокислот – ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно) в нормі 1,5 – 2,0 л/га
34
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Покращення розвитку
кореневої системи,
збільшення вмісту цукрів

Покращення формування
елементів продуктивності

Покращення розвитку кореневої системи, підвищення
вмісту цукрів, захист від
грибкових захворювань

Пригнічення розвитку
хвороб (фунгіцидний ефект),
поліпшення умов мінерального живлення

Покращення формування
елементів продуктивності

Підвищення врожайності та
якості насіння

Покращення розвитку кореневої системи, підвищення
вмісту цукрів, захист від
грибкових захворювань

Пригнічення розвитку
хвороб (фунгіцидний ефект),
поліпшення умов мінерального живлення

Покращення формування
елементів продуктивності,
активація процесу фотосинтезу.

Підвищення врожайності
та якості насіння

Призначення підживлень

18 - 30

14 - 16

50 - 59

Бутонізація

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га

* Схеми позакореневого підживлення розроблені, виходячи з біологічних потреб культур в ключові фази росту і розвитку рослин.
Для адаптації їх до конкретних умов, які складаються на полі, обов’язкова консультація спеціаліста-агрохіміка.

8-12 листків
(розетка) весна

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га

4-6 листків (осінь)

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га

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

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

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га +
ГРОС Квіцеліум 1,5 л/га

СХЕМИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ РІПАКІВ

71 - 79

Утворення стручків

ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати)
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати)
2,0 л/га

ТЕХНОЛОГІЇ

ІНТЕНСИВНА*
БАЗОВА
ПІДТРИМУЮЧА

ОЗИМИЙ РІПАК
Схема позакореневого підживлення

ТОВ «Преображенське»

смт Велика Білозерка, Великобілозерський р-н,
Запорізька обл.

Фази розвитку

Варіанти

Головний агроном: Коростельов Євген
Олександрович, тел. (050) 456 45 70
Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Амброзяк Юрій Васильович

Бутонізація

Початок цвітіння

Утворення стручків

Контроль

Схема господарства

Схема господарства

Без обробки

Варіант 1

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

ЕКОЛАЙН Магній (Хелати)
2,0 л/га + ЕКОЛАЙН Бор
(Преміум) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати)
2,0 л/га

Гібрид: Шрек. Площа 20 га, посів 25.08.2018,
збирання 05.07.2019
Попередник: озима пшениця
Загальний фон живлення:
Нітроамофоска 100 кг/га - внесення при посіві.
Підживлення: КАС 100 л/га, сульфат амонію 100 кг/га

Результати проміжних обліків
Дата обліку
24.05.2019

Вага рослин з 1 м2, г

Висота рослин, см

Вага коренів з 1 м2, г

К

В1

К

В1

К

В1

141

147

1 806

4 308

709

934

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

35

99

$/га

34
33
32

+

3,1
ц/га

31
30
29
Вигляд рослин на 24.05.2019

28

30,1
ц/га

33,2
ц/га

Контроль

Варіант 1

*Розрахункова ціна ріпаку 460 $/т

Інтенсивна схема підживлення добривами
забезпечила значний приріст врожайності.
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«ЕКООРГАНІК»

ОЗИМИЙ РІПАК
ТОВ «Агротрейд»

Схема позакореневого підживлення

с. Серединка, Чернігівський р-н, Чернігівська обл.
Головний агроном: Таран В’ячеслав, тел. (067) 468 28 63

Фази розвитку

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Починок Віталій Михайлович

Стеблування

Контроль

Схема господарства

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 1,0 л/га

Варіант 2

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

Гібрид: Аліот. Площа 5 га, посів 15.08.2018, збирання 02.07.2019
Попередник: озима пшениця
Загальний фон живлення: діамофоска 120 кг/га - передпосівне
внесення; КАС 32 - 280 кг/га, амоній сульфат 100 кг/га - внесення
весною

Результати проміжних обліків
Дата
обліку

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин, г

Товщина кореня,
мм

Вага коренів 3-х
рослин, г

Кількість гілок на
рослині

Вага стручків 3-х
рослин, г

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

В2

14.05.2019

145

145

150

716

1128

1025

21,6

26

26,3

96

163

127

14,3

16,3

15

-

-

-

05.06.2019

169

189

205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420

432

816

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

117
$/га

38

28
+ $/га

37

+

36

+
35

0,7
ц/га

2,8
ц/га

Вигляд рослин на 14.05.2019
34
33

35
ц/га

35,7
ц/га

37,8
ц/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

32
31
*Розрахункова ціна ріпаку 460 $/т

Підживлення
комплексом
необхідних
для
ріпаку
мікроелементів стимулювало формування додаткових гілок та
стручків, в результаті чого отримали вищий врожай.

Вигляд рослин на 05.06.2019
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ОЗИМИЙ РІПАК
ФГ «Золота Рибка»

Схема позакореневого підживлення

м. Первомайськ, Миколаївська обл.
Керівник: Кадицький Микола Миколайович,
тел. (050) 315 43 36

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Дащук Володимир Степанович
Гібрид: Мерседес. Площа 10 га, посів 15.07.2018,
збирання 20.07.2019

Фази розвитку
4-6 листків (осінь)

6-8 листків (весна)

Бутонізація

Контроль

Схема господарства

Схема господарства

Схема господарства

Варіант 1

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

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати)
1,5 л/га

Попередник: озима пшениця
Загальний фон живлення: амофос 100 кг/га,
нітроамофоска 100 кг/га, сульфат амонію 150 кг/га

Результати проміжних обліків
Дата обліку

Висота рослин, см
К

Вага 3-х рослин, г

В1

К

Вага коренів 3-х рослин,
г

Товщина шийки кореня,
мм

В1

К

В1

К

В1

Кількість гілок на 1
рослину, шт.
К

В1

24.10.2018

39

47

350

512

56

59

14

21

-

-

06.05.2019

112

117

915

1722

-

-

-

-

6

11

20.06.2019

147

152

426

489

-

-

-

-

14

18

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

261
$/га

35

Вигляд рослин на 24.10.2018

Вигляд рослин на 20.06.2019

30

+

6,4
ц/га

25

20

15

10

25,6
ц/га

32,0
ц/га

5

0

Контроль

Варіант 1

*Розрахункова ціна ріпаку 460 $/т

Вигляд рослин на 06.05.2019
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Важливу
роль
відіграє
осіннє
підживлення
ріпаку бором та фосфором у формі фосфіту.
Разом з наступними підживленнями добривами
«ЕКООРГАНІК» вдалось отримати значний приріст
урожайності та прибутковості у порівнянні зі схемою
господарства.

ЯРИЙ РІПАК
ТОВ «Біотех ЛТД»

Схема позакореневого підживлення

с. Городище, Бориспільський р-н, Київська обл.
Керівник: Бикін Анатолій Вікторович

Варіанти

Головний агроном: Жереб Сергій Миколайович,
тел. (067) 249 15 06
Головний консультант наукового відділу
«ЕКООРГАНІК»: Катеринчук Олександр Михайлович

Бутонізація

Утворення стручків

Контроль

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум)
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати)
1,0 л/га

Варіант 2

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га
+ ГРОС Здоров’я 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати)
1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Фосфітний
(К) 1,0 л/га

ТОВ

Площа: 4 га, посів 20.04.2019, збирання 23.07.2019

Фази розвитку

Попередник: картопля
Загальний фон живлення: N96P32K32

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

193
$/га

+ 129
$/га

24
22
20

+

3,0
ц/га

+

5,0
ц/га

18
16
14

18
ц/га

21
ц/га

23
ц/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

12
10

*Розрахункова ціна ріпаку 460 $/т

Підживлення бором та комплексом необхідних для ріпаку
мікроелементів забезпечило високий приріст врожаю та
прибутковості.
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СОЇ
та ГОРОХУ
Соя займає біля 2 млн га посівних площ і належить до основних експортних культур, посівні площі гороху значно менші. Завдяки
симбіозу з бактеріями роду Bradyrhrizobium japonicum бобові здатні фіксувати азот з грунтового повітря. Культури вимагають родючих
грунтів з нейтральною реакцією. Важливими елементами живлення для них є фосфор, калій, кальцій, магній, сірка, молібден,цинк і залізо
на карбонатних ґрунтах. Соя має підвищені виноси сполук азоту, калію, кальцію, заліза, марганцю, цинку, проте виноси сполук фосфору,
сірки не високі, вони становлять 30 та 20 кг/га відповідно. Починаючи з фази цвітіння, рослини зернобобових активно засвоюють
макроелементи. Критичною фазою сої щодо сполук азоту є 2-3 тижні після цвітіння, щодо сполук фосфору – перший місяць вегетації. Потреба
сої у мікроелементах зростає при застосуванні підвищених доз головних елементів мінерального живлення (N,P, K) і мезоелементів (Mg,
S, Ca)та залежить від ґрунтових умов. Добрива з мікроелементами на сої використовують для передпосівної обробки насіння та шляхом
позакореневих підживлень у критичні фази превентивно або за результатами функціональної діагностики.

Ознаки нестачі основних елементів живлення на сої

Магній (Mg)

Молібден (Мо)

Калій (К)

Магній - надзвичайно важливий елемент у
мінеральному живленні сої, його нестачу
рослини відчувають на грунтах легкого
гранулометричного складу. Велику потребу
у цьому елементі живлення мають рослини,
вражені небезпечним шкідником, який
поширився останніми роками, - червоним
павутинним кліщем. Ознаки нестачі: при
слабкому дефіциті посвітління між жилками
листка, а при сильному – міжжилкові
частини темніють.

Основна роль молібдену для бобових культур полягає в регуляції процесу азотфіксації, оскільки він входить до складу нітрат
та нітрит редуктаз, відповідальних за перетворення окислених форм азоту у відновлені. Нестача молібдену проявляється
за рН грунту 5,5 одиниць і нижче. Проявляється у вигляді посвітління листкових
пластинок.

Роль калію в життєдіяльності рослин дуже
важлива та різнопланова. Особливо в
процесах синтезу вуглеводів – первинного
продукту для синтезу більш складних
запасних речовин, зокрема білків та
жирів, які належать до основних запасних
речовин у зерні. Калій сприяє підвищенню
тургору. Нестача проявляється в період
інтенсивного росту рослин. Ознаки нестачі
калію проявляються у вигляді посвітління
країв листкової пластинки.

Варіанти позакореневого живлення при проблемних ситуаціях
На ранніх фазах розвитку культури можуть з’явитися прояви фітотоксичної дії ґрунтових гербіцидів або пошкодження рослин в наслідок
низьких температур. У цій ситуації ми рекомендуємо використати спеціальне добриво ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) в нормі 1,5 л/га.
У разі пошкодження рослин градом – для подолання стресу компанія «ЕКООРГАНІК» рекомендує використати мікродобриво ЕКОЛАЙН
Універсал Ріст (Аміно). Доза використання складає 1,5 – 2,0 л/га в залежності від ступеню пошкодження.
Дуже часто рослини сої пошкоджуються червоним павутинним кліщем. Для відновлення нормального синтезу хлорофілу у листках
рекомендуємо використати мікродобриво ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) в нормі 2,0 л/га.
40
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Забезпечення мікроелементами
від проростання до переходу
на живлення від власної кореневої системи

Активізація процесу
азотфіксації

Забезпечення мікроелементами
від проростання до переходу
на живлення від власної кореневої системи

Активізація процесу
азотфіксації

Покращення процесів
запилення

Посилення інтенсивності
протікання фізіологічних
процесів

Забезпечення мікроелементами
від проростання до переходу
на живлення від власної кореневої системи, посилення росту

Активізація процесу
азотфіксації

Покращення процесів запилення та посилення імунітету
рослин

Посилення фізіологічних процесів, Покращення
синтезу хлорофілу в листках

Підвищення урожайності
та якості зерна.

Призначення підживлень

51-59

11

71-79

Формування бобів

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

* Схеми позакореневого підживлення розроблені, виходячи з біологічних потреб культур в ключові фази росту і розвитку рослин.
Для адаптації їх до конкретних умов, які складаються на полі, обов’язкова консультація спеціаліста-агрохіміка.

Бутонізація

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га

Перша пара справжніх листків

ЕКОЛАЙН Молібден (Комплексний)
1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Фосфітний
(К) 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Молібден (Комплексний)
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Молібден (Комплексний)
1,0 л/га + ГРОС Коренеріст
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га +
ГРОС Аміно-Zn 0,5 - 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га +
ГРОС Квіцеліум 1,0 л/га

СХЕМИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ СОЇ ТА ГОРОХУ

81 - 85

Дозрівання

ЕКОЛАЙН Бобовий (Хелати)
1,5 л/га + 5 кг/га карбаміду

ТЕХНОЛОГІЇ

ІНТЕНСИВНА*
БАЗОВА
ПІДТРИМУЮЧА

СОЯ
ТОВ «Карлівське СГП «ЛОС»

Схема позакореневого підживлення

с. Новий Тагамлик, Машівський р-н, Полтавська обл.

Фази розвитку

Агроном: Котлик Олександр Олександрович,
тел. (099) 398 78 46

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Олешко Володимир Миколайович
Сорт: Юг-30. Площа 12 га, посів 16.04.2019, збирання
30.09.2019

Обробка насіння

2-3 справжні
листки

Бутонізація

Контроль

Без внесення

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ГРОС Коренеріст
1,5 л/т

ЕКОЛАЙН Молібден
(Комплексний)
1,0 л/га + ГРОС
Фосфіто-LNPK 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бор
(Преміум) 1,0 л/га +
ГРОС Квіцеліум 1,5
л/га

Попередник: озима пшениця
Загальний фон живлення: карбамід 50 кг/га – під
основний обробіток, 50 кг – при посіві

Результати проміжних обліків
Дата обліку

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин , г

К

В1

К

В1

28.05.2019

24

26

15

21

13.06.2019

33

42

27

36

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

44
+ $/га

22
21
Вигляд рослин на 28.05.2019
20

+

19

3,2
ц/га

18
17

17,9
ц/га

21,1
ц/га

Контроль

Варіант 1

16
*Розрахункова ціна сої 344 $/т

Вигляд рослин на 13.06.2019
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Інтенсивна схема позакореневого живлення
дозволила отримати додатковий врожай і
прибуток, незважаючи на несприятливі умови
вирощуваття та невисокий фон основного
живлення.

СОЯ
ТОВ «Бродецьке МГП»

Схема позакореневого підживлення

с. Бродецьке, Козятинський р-н, Вінницька обл.

Фази розвитку

Керівник: Поліщук Роман Дмитрович, тел. (097) 462
30 66

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Обізюк Микола Васильович
Сорт: Кіото. Площа 4 га, посів 22.04.2019, збирання
07.09.2019
Попередник: ячмінь

1-3 трійчастий
листок

Бутонізація

Розвиток бобів

Контроль

Схема господарства

Схема господарства

Схема господарства

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Молібден
(Комплексний) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор
(Органічний) 1,0 л/га

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

Варіант 2

ЕКОЛАЙН Молібден
(Комплексний) 1,0 л/га +
ГРОС Коренеріст 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум)
1,0 л/га + ГРОС Аміно-Zn
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
1,5 л/га + ГРОС Квіцеліум
1,0 л/га

Загальний фон живлення: діамофоска 120 кг/га передпосівне внесення; КАС 32 - 280 кг/га, амоній
сульфат 100 кг/га - внесення весною

Результати проміжних обліків
Дата
обліку
30.08.2019

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин, г

Кількість бобів, шт.

Вага бобів з 3-х рослин, г

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

В2

110

103

108

80

91

99

54

57

57

32

38

39

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

21

$/га

38

28
+ $/га

37
36

Вигляд рослин на 06.06.2019

+

35

2,0
ц/га

+

3,0
ц/га

34
33
32

34
ц/га

36
ц/га

37
ц/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

31
*Розрахункова ціна сої 344 $/т

Підживлення комплексом необхідних для сої мікроелементів
стимулювало формування додаткових гілок та стручків, в
результаті чого отримали вищий врожай.
Вигляд рослин на 30.08.2019
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СОЯ
ТОВ «Біотех ЛТД»

Схема позакореневого підживлення

с. Городище, Бориспільський р-н, Київська обл.

Фази розвитку

Керівник: Бикін Анатолій Вікторович

Варіанти

Головний агроном: Жереб Сергій Миколайович,
тел. (067) 249 15 06
Головний консультант наукового відділу
«ЕКООРГАНІК»: Катеринчук Олександр Михайлович

8-12 листків

Бутонізація

Початок
утворення бобів

Контроль

Без внесення

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Молібден
(Комплексний)
1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бор
(Преміум) 1,0 л/га

ЕКОЛАЙН Бобовий
(Хелати) 1,5 л/га

Варіант 2

ЕКОЛАЙН Молібден
(Комплексний)
1,0 л/га + ГРОС
Фосфіто-NP 1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бор
(Преміум) 1,0 л/га
+ ГРОС Квіцеліум
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бобовий
(Хелати)
1,5 л/га + ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К-Аміно)
1,0 л/га

ТОВ

Сорт: Ментор. Площа 4 га, посів 20.06.2018, збирання
20.10.2019
Попередник: картопля
Загальний фон живлення: N96P32K32, KCl 300 кг/га

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

232
$/га

28

+ 185
$/га

26
24

+

22

+
20

6,0
ц/га

9,0
ц/га

18
16

18
ц/га

24
ц/га

27
ц/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

14
*Розрахункова ціна сої 344 $/т

Навіть за пізніх строків посіву завдяки позакореневим
підживленням є можливість отримати додатковий приріст
врожайності і прибуток в залежності від інтенсивності
застосованої схеми.
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ГОРОХ ЗИМУЮЧИЙ
ТОВ «ІнАгро»

Схема позакореневого підживлення

м. Миколаїв

Керівник: Сокорін Сергій

Варіанти

Агроном: Копилов Валерій Андрійович,
тел. (050) 867 66 09
Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Дащук Володимир Степанович

Фази розвитку
Обробка насіння

Початок бутонізації

Формування бобів

Контроль

Без обробки

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ГРОС Коренеріст 2 л/т
+ ЕКОЛАЙН Універсал
Насіння (Хелати) 2,0 л/т

ЕКОЛАЙН Молібден
(Комплексний) 0,5 л/га

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

Сорт: Мороз. Площа 20 га, посів 25.09.2018,
збирання 25.07.2019
Попередник: озима пшениця
Загальний фон живлення: амофос 100 кг/га, калій
хлористий 80 кг/га

Дата
обліку
11.06.2019

Висота рослин, см

Результати проміжних обліків

Вага стебел 3-х рослин, г

Кількість стручків з 3-х рослин,
шт.

Вага стручків з 3-х рослин, г

К

В1

К

В1

К

В1

К

В1

93

128

14

113

12

35

67

168

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

49
+ $/га

34
33
Вигляд рослин на 21.03.2019

32

+

31

3,0
ц/га

30
29

30
ц/га

33
ц/га

Контроль

Варіант 1

28
*Розрахункова ціна гороху 228 $/т

Збалансований склад добрив «ЕКООРГАНІК», застосованих в
основні для формування урожайності фази розвитку рослин,
забезпечує надійний приріст врожайності.
Вигляд рослин на 11.06.2019
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КАРТОПЛІ
Картопля - важлива продовольча культура та сировина для переробки. Величина та якість врожаю цієї культури в значній мірі залежить
від умов мінерального живлення впродовж вегетаційного періоду. 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 грунту з осені. Рослини картоплі позитивно
відгукуються на внесення магнію, цинку, марганцю, бору.

Ознаки нестачі основних елементів живлення на картоплі

Калій (K)

Магній (Mg)

Бор (В)

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 проявляється
на листках у вигляді посвітління країв з
наступним засиханням.

Магній – центральний атом молекули хлорофілу, забезпечує інтенсивність процесу
фотосинтезу. Дефіцит магнію проявляється на грунтах легкого гранулометричного
складу, на яких в основному і розміщені
товарні посіви картоплі. За нестачі магнію
листки картоплі жовтіють, на них появляються 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.

Варіанти позакореневого живлення при проблемних ситуаціях
Пошкодження сходів весняними заморозками – позакореневе підживлення ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно) 1,5 – 2,0 л/га.
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Поліпшення умов живлення
рослин мікроелементами на
початку росту

Додаткове живлення при
формуванні елементів
продуктивності

Поліпшення умов живлення
рослин мікроелементами на
початку росту

Додаткове живлення критично необхідними
елементами на легких
супіщаних ґрунтах

Недопущення редукції елементів продуктивності

Додаткове живлення при
формуванні елементів
продуктивності

Поліпшення умов живлення
рослин мікроелементами на
початку росту

Додаткове живлення при
формуванні елементів
продуктивності

Недопущення редукції
елементів продуктивності,
поліпшення живлення

Підвищення врожаю та
якості бульб

Призначення підживлень

Бутонізація
51 - 59

Стеблування
31-39

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га

* Схеми позакореневого підживлення розроблені, виходячи з біологічних потреб культур в ключові фази росту і розвитку рослин.
Для адаптації їх до конкретних умов, які складаються на полі, обов’язкова консультація спеціаліста-агрохіміка.

До висадки

ГРОС Коренеріст 1,5 л/тт

ГРОС Коренеріст 1,5 л/тт

ГРОС Коренеріст 2,0 л/т

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

ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га +
ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно) 2,0 л/га

СХЕМИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КАРТОПЛІ

61 - 69

Цвітіння

ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
1,5-2,0 л/га + ГРОС Аміно- Mg
1,0=1,5 л/га

ТЕХНОЛОГІЇ

ІНТЕНСИВНА*
БАЗОВА
ПІДТРИМУЮЧА

КАРТОПЛЯ
ТОВ «Агро ЛВ Лімітед»

Схема позакореневого підживлення

с. Вирів, Кам’янко-Бузький р-н, Львівська обл.

Фази розвитку

Головний агроном: Болехівський Василь Петрович,
тел. (097) 335 22 36

Варіанти

Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Панасюк Олександр Васильович

Контроль

Без внесення

Сорт: Мелоді. Площа 5 га, висаджування 17.04.2019,
збирання 01.10.2019

Варіант 1

ГРОС Коренеріст
1,0 л/т

Варіант 2

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/т

Попередник: озима пшениця

Обробка бульб

Загальний фон живлення: хлористий калій 330 кг/га,
амофос 200 кг/га, аміачна селітра 450 кг/га

Результати проміжних обліків
Дата обліку
03.06.2019

Висота рослин, см

Вага 3-х рослин , г

К

В1

В2

К

В1

В2

25

26,5

32

130

133

142

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

2369
$/га

+ 1547
$/га

67
65
63
Вигляд рослин на 20.05.2019

+
61

4,0
т/га

+

6,0
т/га

59
57

59,4
т/га

63,4
т/га

65,4
т/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

55
53
*Розрахункова ціна картоплі 400 $/т

Вигляд рослин на 03.06.2019
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В умовах надмірного зволоження та високого фону основного
живлення завдяки фунгіостатичній дії фосфору у формі фосфіту
вдалось отримати 10% приріст врожаю.

КАРТОПЛЯ
Схема позакореневого підживлення

ТОВ «Біотех ЛТД»

с. Городище, Бориспільський р-н, Київська обл.
Фази розвитку

Керівник: Бикін Анатолій Вікторович
Головний агроном: Жереб Сергій Миколайович,
тел. (067) 249 15 06
Головний консультант наукового відділу ТОВ
«ЕКООРГАНІК»: Катеринчук Олександр Михайлович
Сорт: Карлена. Площа 4 га,
29.04.2019, збирання 20.08.2019

Обробка
бульб

Висота
рослин 10-15
см

Бутонізація

Кінець
цвітіння

Через 10
днів після
попередньої
обробки

Контроль

Схема
господарства

Схема
господарства

Схема
господарства

Схема
господарства

Схема
господарства

Варіант 1

ГРОС
Коренеріст
4,0 л/т

ГРОС Здоров’я
1,0 л/га

ГРОС Здоров’я
1,0 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

Варіант 2

ГРОС
Коренеріст
3,0 л/т +
ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К)
2,4 л/т

ГРОС Здоров’я
1,0 л/га +
ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К)
1,5 л/га

ГРОС Здоров’я
1,0 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 +
ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К)
1,5 л/га

Варіанти

висаджування

Попередник: озима пшениця
Загальний фон живлення: KCl 300 кг/га

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

2740
$/га

+ 1049

28

$/га

26
24

5,9
+
т/га

22

+

7,2
т/га

20
18
16

18,6
т/га

24,5
т/га

25,8
т/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

14
*Розрахункова ціна картоплі 400 $/т

Варіанти
інтенсивних
схем
підживлень
добривами
«ЕКООРГАНІК» в несприятливих для картоплі умовах
забезпечили суттєвий приріст врожаю і, відповідно, прибутку.
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ЦУКРОВИХ
БУРЯКІВ
На формування 1 т врожаю коренеплодів цукрові буряки виносять з ґрунту близько 5,0–6,0 кг азоту, 2,0–2,5 — фосфору, 6,0–7,0 кг калію.
Отже, за урожайності коренеплодів 50 т/га та відповідної кількості гички рослинам цукрових буряків потрібно: 250–300 кг азоту, 100–125
— фосфору та 300–350 кг калію. Потреба у таких елементах живлення, як кальцій, магній та сірка в кількісному відношенні є нижчою, ніж у
наведених вище основних елементах, але все ж значною. Особливо важливі для культури мікроелементи - бор та марганець. Марганець
активізує процеси окислення або відновлення сполук азоту та накопичення цукрів в коренеплодах.
Сполуки бору забезпечують збереження у єдоровому стані провідних пучків, сприяють синтезу цукрів, забезпечують їх відтік із листків у
коренеплоди, тим самим підвищуючи вміст сахарози в коренеплодах та технологічний вихід цукру на цукрових заводах.

Ознаки несачі основних елементів живлення на цукрових буряках

Марганець (Mn)

Бор (В)

Калій (K)

Фосфор (P)

Марганець
–
один
з
найважливіших мікроелементів
для цукрових буряків. Він
регулює роботу понад півтора
десятка ферментів. Особливо
потреба в ньому зростає за
холодної вологої погоди, адже
він в значній мірі регулює
процеси засвоєння форм азоту.
Ознаки
нестачі
марганцю
проявляються на листках у
вигляді опуклих плям між
жилками світлого кольору.

Бор регулює в рослинах синтез
та накопичення цукру. Друга
важлива роль бору в рослинах
цукрових буряків – пов’язана з
меристемою у точках росту. Гостра нестача бору для цукрових
буряків може стати причиною
прояву фізіологічної хвороби
«гниль сердечка», за якої коренеплоди стають дуплистими.
Така цукросировина мало придатна для переробки, бо має
низький вихід цукру.

Калій – елемент, що бере
безпосередню участь у синтезі
та накопиченні вуглеводів
у товарній частині врожаю.
Важлива роль достатнього
забезпечення рослин буряків
калієм в літній період, коли
в умовах нестачі вологи та
високих температур необхідно
підтримувати тургор в листках.
Нестача калію проявляється у
вигляді посвітління, а у випадку
гострого дефіциту - засихання
країв листкової пластинки від
верхівки до черешка.

Фосфор
необхідний
для
рослин цукрових буряків як
на початкових фазах росту
для формування кореневої
системи, так і впродовж всього
вегетаційного періоду, оскільки
бере участь у синтезі цукру.
Нестача фосфору проявляється
на листках у вигляді фіолетового
кольору за умов холодної
погоди.

Варіанти позакореневого живлення при проблемних ситуаціях
У разі прояву фітотоксичної дії ґрунтових гербіцидів рекомендуємо використати – ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) в дозі 2,0 л/га.
Дуже часто на рослинах цукрових буряків проявляється фітотоксична дія протизлакових гербицидів (грамініцидів). Ця дія, в першу
чергу, проявляється в затримці росту рослин, яка залежно від діючої речовини грамініциду, може бути від 5-7 до 20-30 днів. Безумовно,
така затримка розвитку культури призведе до суттєвих втрат врожаю. Для подолання цієї ситуації рекомендуємо використати ЕКОЛАЙН
Універсал Ріст (Аміно) в нормі 1,5 – 2,0 л/га.
Також мікродобриво ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно) в нормі 2,0 л/га ми рекомендуємо вносити на площах, що були пошкоджені градом.
У разі відростання листків після зниження літніх температур або в ситуаціях, коли рослини цукрового буряку вражені церкоспорозом, за
30 – 40 днів до збирання компанія «Екоорганік» рекомендує використати спеціальне добриво ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) в нормі 1,5 л/
га. Це спонукає рослину до посилення відтоку цукрів з листків до коренеплодів.
50

ЦУКРОВІ БУРЯКИ
ПП «Західний Буг»

Схема позакореневого підживлення

с. Павлів, Радехівський р-н, Львівська обл.

Фази розвитку

Старший агроном-аналітик: Костирєв Дмитро
Вікторович, тел. (050) 377 20 80
Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Панасюк Олександр Васильович
Гібрид: Нансен. Площа 30 га, посів 06.04.2019,
збирання 01.10.2019

Варіанти

4-5 пар листків

Змикання
листків у ряду

Змикання
листків у
міжрядді

Технічна
зрілість

Контроль

Схема
господарства

Схема
господарства

Схема
господарства

Схема
господарства

Варіант 1

ЕКОЛАЙН
Універсал Ріст
(Аміно) 1,5 л/га +
ГРОС Фосфіто-NP
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бор
(Преміум) 1,0 л/га

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

ЕКОЛАЙН
Фосфітний
(К-Аміно) 1,5 л/га

Варіант 2

ЕКОЛАЙН Бор
(Преміум)
1,0 л/га +
ЕКОЛАЙН
Універсал Ріст
(Аміно)
1,5 л/га +
ЕКОЛАЙН
Фосфітний (К)
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН Бор
(Преміум) 1,5 л/га
+ ЕКОЛАЙН Мідь
(Хелат) 0,5 л/га

ЕКОЛАЙН Магній
(Хелати) 2,0 л/га +
ГРОС Фосфіто-NP
1,5 л/га

ЕКОЛАЙН
Фосфітний
(К-Аміно) 2,0 л/га

Попередник: кукурудза
Загальний фон живлення: калій хлористий 400
кг/га, суперфосфат 170 кг/га, карбамід 300 кг/га

Результати проміжних обліків
Дата
обліку
12.08.2019

Висота рослин, см

Довжина буряка, см

Вага 3-х буряків, г

Вага листя з 3-х рослин, г

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

В2

К

В1

В2

44,3

51,7

56,3

25,7

29,3

30,0

2351

2974

3760

1260

1814

2280

Урожайність та економічна ефективність*
застосування добрив «ЕКООРГАНІК»

+ 223
$/га
76
74

0,6**
+
т/га

72

Вигляд рослин на 19.06.2019

70

187
$/га

0,56**

+ т/га
68
66
64

68,5
т/га

75,4
т/га

69,6
т/га

Контроль

Варіант 1

Варіант 2

62
Вигляд рослин на 12.08.2019

*Розрахункова ціна цукру 440 $/т
** Збільшення збору цукру з 1 га

Обидві інтенсивні схеми підживлень добривами «ЕКООРГАНІК»
забезпечили додатковий прибуток або за рахунок підвищення
врожайності коренеплодів, або за рахунок збільшення рівня
цукристості.
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ПЛОДОВИХ
КІСТОЧКОВИХ
Культури вимогливі до умов мінерального живлення. При розробці програми мінерального живлення необхідно враховувати, що це
багаторічні рослини, які для забезпечення щорічного приросту вегетативної маси та формування врожаю багато років підряд використовують
ті чи інші елементи мінерального живлення виснажуючи ґрунт. За біологічними особливостями вегетаційний період цих рослин має два
основні періоди – перший охоплює час від відновлення вегетації до плодоношення, а другий від плодоношення до входу в зиму. У перший
період ресурси рослини використовуються на ріст вегетативної маси, утворення та дозрівання плодів. Найважливішими елементами
мінерального живлення в цей період є: азот, фосфор, калій, кальцій, бор, залізо, цинк. Позакореневі підживлення рекомендуємо проводити
у відповідності до потреб рослин. У другій половині вегетації відбувається закладання плодових бруньок урожаю наступного року, причому
дуже часто цей процес поєднується з ростом та дозріванням плодів. У другій половині вегетації для підживлення використовують фосфор,
калій, а в післязбиральний період - мідь та фосфор у формі фосфіту як засоби профілактичної боротьби з хворобами.

Ознаки нестачі основних елементів живлення на плодових кісточкових

Мідь (Сu)

Магній (Mg)

Кальцій (Ca)

Цинк (Zn)

Мідь регулює ферментний
комплекс в рослині. Бере участь
у процесах азотного обміну в
рослині. Проявляє пригнічуючу
дію на збудників хвороб.
Нестача міді проявляється у
вигляді блідо-зеленого кольору
листків, які пізніше набувають
оранжевого кольору.

Магній забезпечує інтенсивність процесу фотосинтезу і
регулює синтез та роботу ферментних систем. Нестача проявляється у вигляді побуріння та
пізніше відмирання міжжилкових частин листка.

Кальцій
регулює
роботу
ферментних систем, синтез та
баланс біологічно активних
речовин, має визначальний
вплив на формування клітинних
стінок
плодів,
підвищує
лежкість, транспортабельність
та тривалість періоду зберігання
у свіжому вигляді.

Цинк бере участь у регулюванні
ферментних систем. Важлива
роль цинку у забезпеченні
стійкості рослин до посухи.
Проявляє
пригнічуючу
дію на збудників хвороб.
Нестача цинку проявляється
у посвітлінні та побурінні
прожилкових частин листка.

Варіанти позакореневого живлення при проблемних ситуаціях
Для забезпечення сили рослин в період формування врожаю бажано провести підживлення добривом ГРОС Фосфіто-LNPK 1,5 - 2,0 л/га.
Для посилення живлення магнієм рекомендуємо використовувати ГРОС Аміно-Mg 1,5 л/га.
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ЧЕРЕШНЯ
ФОП Джеппарова Л.С.

Схема позакореневого підживлення

с. Рівне, Мелітопольський р-н, Запорізька обл.
Керівник: Джеппаров Вадим, тел. (098) 447 41 84
Регіональний представник ТОВ «ЕКООРГАНІК»:
Дащук Володимир Степанович

Фази розвитку
Варіанти

Осінь
(профілактично)

Після цвітіння

Формування плодів

Контроль

Без внесення

Без внесення

Без внесення

Варіант 1

ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
3,0 л/га

ЕКОЛАЙН Фосфітний
(К-Zn) 2,5 л/га + ЕКОЛАЙН
Бор (Преміум)
2,5 л/га + ЕКОЛАЙН
Магній (Хелати) 2,0 л/га

ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор
(Хелати) 2,0 л/га

Сорт: Мелітопольська Чорна. Площа 3 га
Загальний фон живлення: карбамід 10 кг/га фертигація

Результати проміжних обліків

Вигляд рослин на 12.06.2019

Контроль:
Плоди різного розміру, менші, ніж на обробленому
спеціальними добривами варіанті, до 20% - розтріскані

Варіант 1:
Плоди більшого розміру, однорідні за фракційним складом,
без розтріскувань

Одне з найважливіших завдань у технології вирощування плодових кісточкових, зокрема черешні, - збереження
цілісності плодової оболонки за надмірного рівня опадів у період дозрівання. Складові добрива ЕКОЛАЙН
Кальцій-Бор (Хелати) суттєво підвищують стійкість плодів до розтріскування та забезпечують відмінні смакові
якості та товарний вигляд.
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Керівник
наукового відділу
ОЛЕКСАНДР СТУПЕНКО
(067) 405 82 28

Головний консультант
наукового відділу
ОЛЕКСАНДР КАТЕРИНЧУК
(067) 327 97 45

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

Північно-Східний регіон
ВОЛОДИМИР ОЛЕШКО
(067) 488 56 87

Південно-Східний регіон
ЮРІЙ АМБРОЗЯК
(067) 463 24 11

ТОВ “ЕКООРГАНІК”
Україна, 01133, Kиїв, б-р Лесі Українки 26, oф. 902
Teл.: +38 044 284 22 80
info@ecoorganic.ua
www.ecoorganic.ua

