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Початковий етап росту й розвитку аг-
рокультур має важливе значення у форму-
ванні майбутнього врожаю. Особливо це 
актуально для озимих зернових, оскільки 
молоді рослини піддаються впливу бага-
тьох несприятливих факторів навколиш-
нього середовища. 

Рослини для успішного проходження 
процесу перезимівлі повинні мати потуж-
ну кореневу систему, яка надалі стане не 
тільки запорукою високого врожаю, а й ді-
євим запобіжником в умовах, коли погода 
не тільки не сприяє, а й загрожує росли-
нам, що вегетують. 

Саме передвисівна обробка насіння спе-
ціальними добривами водночас із про-
труйниками — ефективний захід, який по-
кращує ріст та розвиток рослин. Їхня дія 
проявляється уже від моменту проростан-
ня насінини та триває до переходу росли-
ни на живлення від власної кореневої сис-
теми, сприяючи підвищенню стійкості до 
несприятливих погодних умов та збудни-
ків хвороб. 

Компанія «ЕКООРГАНІК» 2017 року 
вивела на ринок нову преміальну ліній-
ку добрив під назвою «ГРОС», які містять  
L- -амінокислоти та фітогормони. 

Для застосування в осінній період най-
ефективнішою є композиція ГРОС Корене-
ріст. Вдало підібраний склад (азот — 3,0%, 
фосфор у формі фосфіту — 5,0%, калій — 
3,0%, вільні L-  амінокислоти — 3,0%, фіто-
гормони: ауксини — 20 ppm, цитокініни —  
2 ppm) та форми активних інгредієнтів (амі-
нокислоти й фосфор у формі фосфіту) під-
силюють енергію росту проростка та моло-
дої рослини, а оптимальне співвідношення 

ауксинів і цитокінінів інтенсифікує поділ 
клітин меристематичних тканин. 

Для передвисівної обробки зернових 
культур, кукурудзи, соняшнику ГРОС Ко-
ренеріст потрібно застосовувати в дозі 1,0-
1,5 л/т, залежно від якості посівного мате-
ріалу, строків висіву, погодних умов. 

Композиція ГРОС Коренеріст добре 
зарекомендувала себе в різних ґрунтово-
кліматичних умовах нашої країни як до-
бриво для передвисівної обробки насін-
ня (табл. 1, 2). 
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ГРОС Коренеріст — преміальне 
добриво для передвисівної 
обробки насіння

Показник Контроль — лише протруйник
(Максим XL)

Протруйник (Максим XL) + 
Грос Коренеріст, 1,0 л/т насіння

Висота рослин, см 12,0 18,0

Вага 3-х рослин, г 5,2 17,0

Довжина коренів, см 6,5 10,5

Таблиця 1. Розвиток рослин озимої пшениці в період входження у зиму  
(Вінницька обл., ТОВ «Бродецьке МГП», 2018 р.)

Показник 
Контроль — протруйник (Мак-
сим XL) + обробка добривом 

зарубіжного виробника

Протруйник (Максим XL) + 
Грос Коренеріст, 1,0 л/т насіння

Висота рослин, см 22,0 25,0

Вага 3-х рослин, г 7,0 12,0

Довжина коренів, см 9,0 10,0

Таблиця 2. Розвиток рослин озимої пшениці в період входження у зиму  
(Київська обл., ТОВ «Земля Томилівська», 2018 р.)


