
Компанія Life Biochem (Лайф БіоХем ТМ) — український виробник препаратів для 
рослинництва та тваринництва. Нашою спеціалізацією є розробка та виробництво 
систем живлення та захисту рослин. Ми виробляємо бактеріальні препарати, ком-
плексні амінохелати, макро- та мікродобрива, поверхнево-активні речовини, гумі-
нові препарати, антистресанти та деструктори.

До складу компанії Life Biochem входять заводи НВО «Life Factory» та НВО «Агробіоін-
новатика». Наші виробничі потужності оснащені сучасним обладнанням, яке по-
стійно модернізується й дає змогу виготовляти продукцію стабільно високої якості.

Завдяки сталій та потужній науковій базі ми маємо власні унікальні розробки як го-
тових препаратів, так і новітніх методик застосування вже давно відомих речовин. 
Виробничі потужності розраховані на випуск більш як 10 мільйонів літрів готових 
продуктів на рік. 

У продуктах нашої компанії поєднані принципи інтенсивного землеробства з еко-
логічною відповідальністю. Більшість наших продуктів може використовуватись в 
органічному виробництві та має сертифікати «Органік Стандарт».

У процесі виробництва наших препаратів ми використовуємо найефективнішу та 
найякіснішу сировину, географія виробництва якої налічує більше 12 країн світу. 
Однак, більшість технологічних процесів розроблена та впроваджена українськи-
ми науковцями та фахівцями.

Ми працюємо для того, щоб випереджати вимоги сільгоспвиробників і задовольня-
ти попит на екологічно безпечні та ефективні препарати.
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1 л, 10 л, 1000 л

ГУМІНОВІ ПРОДУКТИ

Культура Обробка насіння Обприскування по вегетації
л/т норма, л/га кількість

Зернові колосові

0,8-1,0 0,2 – 0,4

2 – 4

Ріпак 2 – 4

Кукурудза 2

Соняшник 2

Соя (зернобобові) 2 – 3

Картопля 2 – 3

Овочі 3 – 5

Цукровий буряк 0,2 – 0,4 3 – 4

Сади, ягідники
Виноград

0,5 – 1,5 4 – 5

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та 
мікродобривами. В баковій суміші гумати додавати першочергово. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, 
інсектицидами фосфорорганічної групи, мідь вмісними фунгіцидами. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

Солi фульвових кислот 20 г/л 

Солi гумiнових кислот 180 г/л

         в т. ч. калій (K2O) 30 г/л

Амінокислоти 25 г/л

Мікроелементи 10 г/л

pH 9 – 11

Густина 1,2 – 1,4

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 
ІЗ ВИСОКИМ ВМІСТОМ СОЛЕЙ 

ГУМІНОВИХ І ФУЛЬВОВИХ 
КИСЛОТ, АМІНОКИСЛОТ, 

МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ПРИРОДНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ

Гумат LF20
ГУМІНОВІ ПРОДУКТИ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Солі гумінових та фульвових кислот виступають 
антистресантами та стимуляторами росту рос-
лин. Підвищують стійкість до біотичних і абіо-
тичних стресів: коливання температур, засуха, 
порушення грунтового живлення, пригнічення 
пестицидами, заморозки, градобій.
Завдяки високому вмісту солей гумінових та 
фульвових кислот Гумат LF20 стимулює розвиток 
кореневої системи, сприяє збільшенню стій-
кості до посухи, підвищує ефективність внесе-
них мінеральних добрив.

Стимулює ріст 
і розвиток 
коренів

Посилює 
посухостійкість

Зменшує 
пестицидне 
навантаження

Підвищує кількісні 
та якісні 
показники врожаю
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ГУМІНОВІ ПРОДУКТИ

1 л, 10 л, 1000 л

ГУМІНОВІ ПРОДУКТИ

Гумат 500
ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ 
РОЗЧИН СОЛЕЙ ГУМІНОВИХ 
І ФУЛЬВОВИХ КИСЛОТ, 
ДОДАТКОВО ЗБАГАЧЕНИЙ 
КОМПЛЕКСОМ МАКРО- ТА 
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Надвисокий вміст солей гумінових і фульво-
вих кислот виступає потужним антистресан-
том. Стимулює ріст і розвиток кореневої систе-
ми та вегетативної маси. Захищає рослини від 
впливу біотичних та абіотичніх стресів.
Комплекс макро- та мікроелементів корегує 
дефіцит елементів живлення.

Підсилює 
імунну стійкість

Стимулює ріст 
коренів і вегетативної 
маси

Підвищує засвоєння 
мінеральних 
добрив

Корегує дефіцит 
елементів 
живлення

Культура Обробка насіння Обприскування по вегетації
л/т норма, л/га кількість

Зернові колосові

0,25-0,4 0,1 – 0,3

2 – 4

Ріпак 2 – 4

Кукурудза 2

Соняшник 2

Соя (зернобобові) 2 – 3

Картопля 2 – 3

Овочі 3 – 5

Цукровий буряк 0,2 – 0,4 3 – 4

Сади, ягідники
Виноград

0,5 – 1,5 4 – 5

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та 
мікродобривами. В баковій суміші гумати додавати першочергово. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, 
інсектицидами фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгіцидами. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

Солi фульвових кислот 250 г/л 

Солi гумiнових кислот 250 г/л

Азот 30 г/л Марганець 1,7 г/л

Фосфор 25 г/л Цинк 6,4 г/л

Калій 95 г/л Магній 3,8 г/л

Залізо 5 г/л Молібден 0,2 г/л

Густина 1,4 - 1,48

pH 7,5 - 9



Культура Обробка насіння Обприскування по вегетації
л/т норма, л/га кількість

Зернові колосові

0,8-1,0 0,2 – 0,4

2 – 4

Ріпак 2 – 4

Кукурудза 2

Соняшник 2

Соя (зернобобові) 2 – 3

Картопля 2 – 3

Овочі 3 – 5

Цукровий буряк 0,2 – 0,4 3 – 4

Сади, ягідники
Виноград

1 – 1,5 4 – 5

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та 
мікродобривами. В баковій суміші гумати додавати першочергово. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, 
інсектицидами фосфорорганічної групи, мідь вмісними фунгіцидами. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 
ІЗ ВИСОКИМ ВМІСТОМ ЕКСТРАКТУ 

МОРСКИХ ВОДОРОСТЕЙ,  
СОЛЕЙ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ, 

АМІНОКИСЛОТ І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 
ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Гумат СТАРТ
ГУМІНОВІ ПРОДУКТИ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Екстракт морских водоростей має високий вміст 
фітогормонів: 
• цитокініни — посилюють поділ клітин;
• ауксини — стимулюють ріст і розвиток коре-

невої системи;
• альгінова кислота — проявляє рістстимулю-

ючий вплив на проростки.
В поєднанні із солями гумінових кислот захи-
щає насінину від стресів і забезпечує появу рів-
номірних сходів.

Запускає процеси 
проростання 
насіння

Стимулює 
ріст і розвиток 
коренів

Підвищує вбирну 
активність кореневих 
волосків

Прискорює 
появу рівномірних 
сходів

Екстракт морских водоростей 80 г/л

Солi гумiнових кислот 100 г/л

в т. ч. калій (K2O) 30 г/л

Амінокислоти 25 г/л

Мікроелементи 10 г/л

Фосфор (Р2О5) 80 г/л

Азот загальний 55 г/л

рН 8 – 9

Густина 1,28 – 1,35
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1 л, 10 л, 1000 л



ГУМІНОВІ ПРОДУКТИ

Фульвігум
КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 
СОЛЕЙ ФУЛЬВОВИХ, 
ГУМІНОВИХ КИСЛОТ, 
АМІНОКИСЛОТ  
І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 
ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Завдяки високому вмісту солей фульвових, 
гумінових кислот посилюється ріст і розвиток 
кореневої системи та вегетативної маси. Підви-
щується засвоєння елементів живлення з грун-
ту коренями та збільшується фотосинтетич-
на активність листкового апарату, що сприяє 
швидкому відновленню вегетації озимих.
Рекомендовано для застосовування у по-
сушливих районах.

Культура Обробка насіння Обприскування по вегетації
л/т норма, л/га кількість

Зернові колосові

0,8 – 1,0 0,2 – 0,4

2 – 4

Ріпак 2 – 4

Кукурудза 2

Соняшник 2

Соя (зернобобові) 2 – 3

Картопля 2 – 3

Овочі 3 – 5

Цукровий буряк 0,2 – 0,4 3 – 4

Сади, ягідники
Виноград

0,5 – 1,5 4 – 5

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та мі-
кродобривами. В баковій суміші додавати першочергово. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, 
інсектицидами фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгіцидами. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

Прискорює ріст 
коренів і вегетативної 
маси

Стимулює кущення 
зернових і гілкування 
ріпаку

Покращує засвоєння 
фосфору з грунту при 
низьких температурах

Сприяє швидкому 
відновленню вегетації 
озимих

5

1 л, 10 л, 1000 л

Солі фульвових кислот 80 г/л

Солі гумінових кислот 100 г/л

в т.ч. калій (К2О) 30 г/л

Амінокислоти 50 г/л

Мікроелементи 10 г/л

Фосфор (Р2О5) 60 г/л

Азот загальний 55 г/л

рН 8–9

Густина 1,28–1,35
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1 л, 10 л, 1000 л

ГУМІНОВІ ПРОДУКТИ

Культура Обприскування по вегетації

норма, л/га кількість

Зернові колосові
0,2 – 0,4 1 – 2

Соя (зернобобові)

Картопля

0,2 – 0,4   2 – 5Овочі

Цукровий буряк

Сади, ягідники
1,0 – 1,5   4 – 5

Виноград

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 
ВІЛЬНИХ L–АМІНОКИСЛОТ, 

СОЛЕЙ ГУМІНОВИХ 
КИСЛОТ І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 

ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Завдяки високому вмісту вільних L–амінокис-
лот рослинного походження відбувається 
першочергове їх засвоєння від 0,5 до 3 годин, 
що швидко відновлює обмінні процеси. 
Солі гумінових кислот починають активно 
працювати на 2–3 день, що подовжує період за-
хисту від стресів до 14 днів.

Знімає гербіцидне 
пригнічення

Відновлює рослини 
після промивання 
грунтових гербіцидів

Підвищує стійкість 
до низьких і високих 
температур

Стимулює 
посухостійкість

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та мікродобривами. В 
баковій суміші гумати додавати першочергово. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, інсектицидами 
фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгіцидами. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

Гумат Аміно

Вільні L–амінокислоти 80 г/л

Солi гумiнових кислот 100 г/л

     в т. ч.  калій (K2O) 30 г/л

Мікроелементи 10 г/л

 Фосфор (Р2О5) 60 г/л

Азот загальний 55 г/л

рН 8–9 г/л

Густина 1,28–1,35
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ГУМІНОВІ ПРОДУКТИ

1 л, 10 л, 1000 л

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 
ІЗ ВИСОКИМ ВМІСТОМ КРЕМНІЮ, 
СОЛЕЙ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ, 
ВІЛЬНИХ L–АМІНОКИСЛОТ 
І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ПРИРОДНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Завдяки високому вмісту кремнію (SI) у гідро-
фосфатній формі збільшується водоутримуюча 
здатність та ефективність обмінних процесів, 
що підвищує посухостійкість. 
Вільні L-амінокислоти — готовий комплекс 
для побудови білків. Поєднання із солями 
гумінових кислот подовжує захист рослин від 
стресів.

Посилює 
посухостійкість

Покращує 
транспортування 
поживних речовин по 
рослині

Стимулює 
фотосинтетичну 
активність

Підвищує стійкість 
до високих 
температур

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та мікродобривами. В 
баковій суміші гумати додавати першочергово. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, інсектицидами 
фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгіцидами. Рекомендовано провести попе-
редній тест на сумісність.

Культура Обприскування по вегетації

норма, л/га кількість

Зернові колосові

0,2 – 0,4
1 – 2Ріпак

Соя, озимий горох (зернобобові)

Овочі 3 – 5

Сади, ягідники
1,0 – 1,5 3 – 5

Виноград

Гумат  Кремній (Si)

Кремній (SiО2) 60 г/л

Солi гумiнових кислот 100 г/л

в т. ч.  калій (K2O) 30 г/л

Вільні L-амінокислоти 50 г/л

Мікроелементи 10 г/л

  Фосфор (Р2О5) 60 г/л

Азот загальний 30 г/л

рН 9 – 10 

Густина 1,28 – 1,35
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1 л, 10 л, 1000 л

ГУМІНОВІ ПРОДУКТИ

Культура
Обприскування по вегетації

норма, л/га кількість

Зернові колосові

0,2 – 0,5

1 – 2 *

Ріпак

Кукурудза

Соняшник

Соя (зернобобові)

Картопля

Овочі

Цукровий буряк 0,2 – 0,5

Сади, ягідники
0,5 – 1,0

Виноград

* Антистрес «03» рекомендовано застосовувати з моменту виникнення стресу як пре-
парат, що реанімує рослину максимально швидко та ефективно.

Антистрес 03
КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 

ЕКСТРАКТУ МОРСКИХ 
ВОДОРОСТЕЙ, СОЛЕЙ 

ГУМІНОВИХ, ФУЛЬВОВИХ ТА 
ВІЛЬНИХ L–АМІНОКИСЛОТ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Завдяки поєднанню 4-х компонентів, препарат 
проявляє потужний антистресовий ефект на 
рослину. 
Швидко відновлює обмін речовин, стимулює 
ріст і розвиток кореневої системи, вегетативної 
маси та генеративних органів.

Реанімує рослини 
після стресів 
будь-якого 
походження

Посилює стійкість до 
низьких і високих 
температур

Підвищує стійкість 
до весняних 
заморозків

Відновлює рослини 
після пошкодження 
шкідниками, хворобами 
та градобоєм

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та мі-
кродобривами. В баковій суміші гумати додавати першочергово. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, 
інсектицидами фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгіцидами. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

Екстракт морських водоростей 100 г/л 

Солі гумінових кислот 100 г/л

 В т.ч. калій (К2О) 55 г/л

Солі фульвових кислот 150 г/л

Вільні L-амінокислоти 100 г/л

Мікроелементи 10 г/л

 Фосфор (Р2О5) 60 г/л

Азот загальний 85 г/л

рН 8 – 9

Густина 1,38 – 1,45
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ГУМІНОВІ ПРОДУКТИ

1 л, 10 л, 1000 л

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Завдяки високому вмісту солей фульвових 
кислот посилюється ріст вегетативної маси, 
генеративних органів, збільшуються кореневі 
виділення в ґрунт. Кореневі виділення містять 
ряд органічних кислот, а зокрема лимонну 
кислоту, яка в ґрунті виступає природним хе-
латором, що переводить важкодоступні форми 
елементів живлення в легкозасвоювані коре-
невою системою.

Посилює 
кореневі виділення 
в ґрунт

Переводить 
важкодоступні сполуки 
в легкозасвоювану 
форму

Посилює 
наростання 
вегетативної маси

Стимулює 
ріст і розвиток 
генеративних органів

Фульвімакс

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та мі-
кродобривами. Не рекомендується змішувати із високоселективни-
ми гербіцидами, інсектицидами фосфорорганічної групи, мідьвміс-
ними фунгіцидами. В баковій суміші гумати додавати першочергово. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 
ІЗ ВИСОКИМ ВМІСТОМ 
СОЛЕЙ ФУЛЬВОВИХ КИСЛОТ 
І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

Концентровані фульвові кислоти

Культура
Обприскування по вегетації

норма, л/га кількість

Зернові колосові

0,3 – 0,5

1 – 2

Ріпак 1 – 2

Кукурудза 2

Соняшник 2

Соя (зернобобові) 1 – 2

Картопля 1 – 2

Овочі 3 – 5

Цукровий буряк 0,3 – 0,5 2 – 3

Сади, ягідники
0,5 – 1,0 4 – 5

Виноград

Солі фульвових кислот 220 г/л

Мікроелементи 10 г/л

Азот загальний 50 г/л

рН 3 – 4

Густина 1,2 – 1,28
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10 л, 1000 л

МОНОХЕЛАТИ

БОР 150 / БОР 100

Бор (В) w/w 11 %  150 г/л

Бор (В) w/w 9 % 100 г/л

Азот (N) 75 г/л

Біологічно-активні речовини 200 г/л

pH (лужний) 7,8 – 8,2

pH (кислий) 6 – 6,5

ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНЕ 
ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО 

У ВИГЛЯДІ  
КОЛАМІНУ (БОР 150 ЛУЖНИЙ), 

ПОЛІБОРАТУ (БОР 100 КИСЛИЙ), 
ДОДАТКОВО ЗБАГАЧЕНЕ АЗОТОМ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
БОР 150 (w/w 11%) — висококонцентроване ор-
гано-мінеральне добриво, додатково збагачене 
азотом і біологічно-активними речо-винами,  які 
виступають провідниками бору в рослини.
Попереджує виникнення фізіологічних захворю-
вань рослин (гнилей сердечка, розтріскування 
кореневої шийки, фомозу, фомопсису та недови-
повненості кошика). 

Сприяє закладанню 
врожаю

Покращує 
ріст і розвиток 
генеративних органів

Забезпечує 
формування 
та дозрівання пилку

Стимулює 
запилення 
і розвиток зав’язі

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та 
мікродобривами. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцида-
ми, інсектицидами фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгі-
цидами. Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

Культура Обприскування по вегетації
норма, л/га кількість

Зернові колосові

0,5 – 1
2 – 3 

Ріпак

Кукурудза

Соняшник

Соя (зернобобові)

Картопля

Овочі
3 – 4

Цукровий буряк 1 – 2

Сади, ягідники
1,0 4 – 5

Виноград

лужний                            кислий
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МОНОХЕЛАТИ

10 л, 1000 л

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
ЦИНК 150 — концентрований (150 г/л) рідкий 
хелат цинку, хелатований EDTA та органічними 
кислотами. 
Трьох компонентне хелатування сприяє повно-
му та пролонгованому засвоєнню цинку росли-
ною через листкову поверхню. 
Високий вміст N та S покращує транспортуван-
ня цинку по рослині.

Пролонговане 
засвоєння через 
листкову поверхню

Швидке 
транспортування по 
рослині завдяки N та S

Високоякісні 
прилипачі 
та адьюванти

Висока 
стійкість 
до змивання 

ЦИНК 150  

Культура Обприскування по вегетації
норма, л/га кількість

Зернові колосові

0,5 – 1

1 – 2

Ріпак

Кукурудза

Соняшник

Соя (зернобобові)

Картопля

Овочі

Цукровий буряк

3 – 4Сади, ягідники

Виноград

Цинк (Zn) 150 г/л

Азот (N) 75 г/л

Сірка (SO3 ) 65 г/л
pH 5 – 5,2

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РІДКИЙ 
ХЕЛАТ ЦИНКУ, 
ХЕЛАТОВАНИЙ ЕДТА 
ТА ОРГАНІЧНИМИ КИСЛОТАМИ

Препарат застосовують самостійно або спільно з пести-
цидами та мікродобривами. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцида-
ми, інсектицидами фосфорорганічної групи.
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.
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10 л, 1000 л

Природні мікробіологічні комплекси

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Висока концентрація бактерій і грибів синер-
гічно працює із кореневою системою та ґрунто-
вою мікробіотою.
Посилює процес переводу важкодоступних 
форм елементів живлення до більш простих, 
які легко вбираються кореневою системою рос-
лин, в результаті чого підвищується коефіцієнт 
засвоєння елементів живлення із ґрунту та вне-
сених мінеральних добрив.

Порядок приготування робочого розчину: 
1. Наповнити бак водою на 1/4 об’єму, додати карбамід. Доли-

ти води до половини об’єму бака, додати ЗЗР, мікродобрива і 
перемішати.

2. Долити води до 3/4 об’єму бака, додати ПМК-У і перемішувати 
ще 10 хв.

Поліфункціональний біопродуцент

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та мікро-
добривами. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, ін-
сектицидами фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгіцидами. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

ПМК-У 
УНIВЕРСАЛЬНИЙ

Переводить  
важкодоступні сполуки 
в легкозасвоювану 
форму

Забезпечує природніми 
ензимами, вітаминами, 
ферментами, 
антибіотиками

Пригнічує розвиток 
шкідливих патогенів, 
підвищує імунітет 

Покращує вбирну 
актив ність кореневої 
системи, ріст і розвиток 
коренів

АЗОТОФІКСАТОР
ФОСФОРМОБІЛІЗАТОР

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 
СПОР БАКТЕРІЙ І ГРИБІВ, 

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
ҐРУНТОВОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Bacillus subtilis, 
Bacillus cereus, 
Bacillus megaterium, 
Bacillus polymyxa, 
Trichoderma viride, 
Azotobacter chroococcum, 
Sacharomyces cerevisieae, 
Lactobacillus lactis, 
Pseudomonas spp, 
Actinomycetes spp

Концентрація сумiшi: 
мікроорганізмів, 
не менше

1*109  КУО/мл

Обробка насіння 1 – 2 л/т

Обробка рослин в період вегетації 1 – 2 л/т
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Природні мікробіологічні комплекси

10 л, 1000 л

До складу препарату вxодять три групи мікроорганізмів: 
• бактерії (Bacillus subtilis, Paenibacillus polymyxa), 
• гриби (Trichoderma viride, Trichoderma harzianum) 
• актиноміцети (Actynomyces), 
а також синтезовані ними біологічно активні речовини  
(органічні кислоти, антибіотичні речовини, ферменти).

Загальна кількість спор і вегетативних клітин 
на кінець терміну придатності, не менше 1,0x109  КУО/мл

Поліфункціональний біопродуцент

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН БАКТЕРІЙ 
І ГРИБІВ З ЯРКО ВИРАЖЕНОЮ 
ФУНГІЦИДНОЮ ДІЄЮ ПРИЗНАЧЕНИЙ 
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ШКІДЛИВИХ 
ПАТОГЕНІВ НА ЛИСТКОВІЙ 
ПОВЕРХНІ ТА В ПРИКОРЕНЕВІЙ ЗОНІ. 
ПРОЯВЛЯЄ СИНЕРГІЧНУ ДІЮ В 
СУМІШІ З ФУНГІЦИДАМИ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Живі мікроорганізми та антибіотичні про-
дукти їх метаболізму проявляють високу 
антагоністичну активність відносно збудників 
xвороб та підвищують імунітет рослин.

Стимулює синтез 
фітоалексинів

Проявляє 
синергічну дію 
в суміші із фунгіцидами

Підвищує 
імунну
стійкість

Захищає 
кореневу систему 
та вегетативну масу 
від патогенів

ПМК-ЗР 
ЗАХИСТ РОСЛИН

Порядок приготування робочого розчину: 
1. Наповнити бак водою на 1/4 об’єму, додати карбамід. Долити 

води до половини об’єму бака, додати ЗЗР, мікродобрива і 
перемішати.

2. Долити води до 3/4 об’єму бака, додати ПМК-ЗР і перемішувати 
ще 10 хв.

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та мікродобривами. В 
баковій суміші гумати додавати першочергово. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, інсектицидами 
фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгіцидами. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

Обробка насіння 1 – 2 л/т

Обприскування рослин в період вегетації 1 – 2 л/га 
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1 л, 10 л, 1000 л

Природні мікробіологічні комплекси

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН  
СПОР АГРЕСИВНИХ БАКТЕРІЙ,  

ГРИБІВ І АКТИНОМІЦЕТІВ, 
ЯКІ РОЗКЛАДАЮТЬ 

ПІСЛЯЖНИВНІ РЕШТКИ

Обприскування післяжнивних рештків 
до 4 т/га 2 л/га

Обприскування післяжнивних рештків 
більше 4 т/га

0,5 л на 1 тонну
пожнивних  
рештків

Bacillus circulens, bacillus megatherium, Trichoderma harzianum, 
Trichoderma viride, Actinomycetes spp 

Природний консорціум активних целюлозолiтичних мікроор-
ганізмів з вираженими антагоністичними властивостями від-
носно збудників хвороб рослин.                              

Концентрація суміші спор і вегетативних 
клітин на кінець терміну придатності 1*109  КУО/мл

ПМК-Д 
ДЕСТРУКЦІЯ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Целюлозолітичні штами бактерій і грибів 
швидко руйнують лігнін і целюлозу, що посилює 
процес мінералізації органічних рештків.
Збагачує ґрунт мікробіотою і відновлює 
природну родючість.
Знищує патогенну мікрофлору.

Стимулює руйнування 
лігніну та целюлози 
в післяжнивних рештках

Прискорює процес 
мінералізації 
рослинних рештків

Пригнічує 
розвиток патогенної 
мікрофлори

Підвищує 
біологічну активність 
грунту

Порядок приготування робочого розчину: 
1. Заповнити бак обприскувача на 50% водою. Увімкнути змішувач 

і додати азотне добриво (маточний розчин) не менше 10 кг/га у 
фізичній масі.

2. Додати препарат ПМК-Д, заповнити водою і перемішати протя-
гом 3-5 хв.

3. Норма рабочого розчину 150-200 л/га.

Поліфункціональний біопродуцент

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та мікро-
добривами. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, ін-
сектицидами фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгіцидами. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.
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Регулятор росту. Ретардант

50 мл

Обробка насіння 2 – 5 мл/т 

Обприскування рослин в 
період вегетації 

 Рострегулююча дія: 2 – 5 мл/га  

 Ретардантна дія: 8 – 10 мл/га

Біологічно активні речовини екстракту коріння соняшнику.

Вміст діючої речовини не менше 95 – 98%.

ПРОМОУТЕР IНДИКУВАННЯ 
СИНТЕЗУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 
З ЯСКРАВО ВИРАЖЕНОЮ 
РЕТАРДАНТНОЮ ДІЄЮ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

ЕSCORT активізує процеси синтезу органічних 
речовин, що прискорюють початок формуван-
ня зав’язі та плодів. 
Організм рослини перенаправляє енергію на 
ріст кореневої системи та розвиток плодів, мен-
ше витрачаючи ії на ріст вегетативної маси. 
В результаті рослина стає більш стійкою до ото-
чуючих стресів. 

Активізує 
обмін речовин,
стимулює ріст 
кореневої системи

Покращує входження 
рослин в зиму 
завдяки 
ретардантній дії

Зменшує 
абортацію 
зав’язів

Підвищує кількісні  
та якісні показники  
врожаю

ESCORT 

Порядок приготування робочого розчину: 
1. Препарат у кількості одного флакона 50 мл (в залежності від норми 

внесення та площі поля), змішують з 4-5 л теплої (45-50 оС) води. 
Суміш енергійно струшують до утворення суспензії молочно-білого 
кольору.

2. Робочий розчин препарату повинен бути використаний протягом 
10 годин.

Промоутер
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• Знижує рН робочого розчину до кислого
• Покращує проникність і засвоюваність гербіцидів
• Збільшує площу покриття листкової поверхні робочим 

розчином, завдяки зниженню поверхневого натягу краплі
• Запобігає лужному гідролізу ЗЗР

• Нейтралізує кисле або лужне середовище робочого 
розчину до нейтрального рН 6,5-7,0

• Покращує проникність і засвоюваність ЗЗР
• Стабілізує електролітичні властивості робочого розчину
• Підвищує ефективність внесених пестицидів

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Надає робочому розчину властивостей гідросульфатно 
амінного буферу, що покращує проникність і засвоювання 
ЗЗР, мікродобрив, завдяки стабілізації електролітичних вла-
стивостей робочого розчину.

Ортофосфатний буфер 100 %

Норма: 50-150 мл/100 л води

Гідросульфатно-амінний буфер 100 %

Норма: 50-150 мл/100 л води

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

За рахунок здатності перетворювати робочий розчин в 
буферний розчин покращує проникність і засвоювання 
гербіцидів, завдяки розчиненню воскових шарів листкової 
поверхні.

ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ БУФЕР ПРИЗНАЧЕНИЙ 
ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ PH РОБОЧОГО РОЗЧИНУ 
В СТОРОНУ КИСЛОГО СЕРЕДОВИЩА.

ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
БУФЕР ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ PH 
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ З КИСЛОГО ТА ЛУЖНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДО НЕЙТРАЛЬНОГО PH 6,5-7,5.

НЕПТУН 
pH–коректор 

(кислий)

ПАР та інші

(стабілізатор)



10 л, 1000 л

17

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Високий вміст поверхнево-активних речовин 
отриманих при культивації мікроорганізмів роду 
Pseudomonas, карбоксиметилцелюлази, гліци-
ну. В комплексі зменшують поверхневий натяг 
краплі, утворюючи органічну полімерну сітку на 
листковій поверхні, що забезпечує розтікання 
крапель і збільшує площу покриття та утриман-
ня робочого розчину. 

Збільшує площу покриття 
листкової поверхні робочим 
розчином, завдяки зниженню 
поверхневого натягу краплі

Забезпечує утримування 
робочого розчину від 
випаровування 
та змивання опадами

Підвищує ефективність 
росяного періоду, таким 
чином, знижує коефіцієнт 
транспірації рослин

Рівномірність розподілу 
робочого розчину на листковій 
пластинці не призводить до 
стікання і крайових опіків

ТУРБОЛИП БІО

ПАР мікробіологічного 
синтезу 200–220 г/л

Полісахариди 200 г/л

Стабілізатори 30 – 50 мг/л

Норма: 0,3-0,5 л/200-300 л води

ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ 
БІОКОМПЛЕКС, ПРИЗНАЧЕНИЙ 
ДЛЯ РІВНОМІРНОГО 
РОЗПОДІЛУ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ НА 
ЛИСТКОВІЙ ПОВЕРХНІ. 
НЕ ПІНИТЬСЯ.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Високий вміст поверхнево-активних речовин, 
триксолану, полівінілового спирту, поліетилен 
гліколів утворюють полімерну сітку на листковій 
поверхні, що забезпечує розтікання крапель 
і збільшує площу покриття та утримання ро-
бочого розчину. Застосуванння із грунтовими 
гербіцидами утворює полімерний екран, що 
рівномірно розподіляє та закріплює робочий 
розчин в грунті. Захищає від випаровування та 
промивання опадами.

Трисилоксан 300 г/л

Допоміжні силіконові 
агенти 80–100 г/л

Піногаситель 50 г/л

Норма: 0,3 – 0,5 л /200-300 л води

ТУРБОЛИП

ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ 
КОМПЛЕКС ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ 
РІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ 
ТА ЗАКРІПЛЕННЯ РОБОЧОГО 
РОЗЧИНУ НА ЛИСТКОВІЙ 
ПОВЕРХНІ ТА  ҐРУНТІ 
(З ҐРУНТОВИМИ ГЕРБІЦИДАМИ)

ПАР та інші

Біоприлипач

Прилипач
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1 л, 10 л, 1000 л

АМІНОХЕЛАТНІ КОМПЛЕКСИ

Вільні L – амінокислоти 250 г/л
Фітогормони 10 г/л
Продукти мікробіологічного синтезу 25 г/л
Кальцій (СаО) 5 г/л
Магній (MgO) 10 г/л
Залізо  (Fe) 10 г/л
Сірка (SO3) 28 г/л
Марганець (Mn) 19 г/л
Цинк (Zn) 12 г/л
Мідь (Cu) 7 г/л
рН 3,5 – 4,0
Густина 1,28 – 1,3

Культура Обприскування по вегетації

норма, л/га кількість

Зернові колосові

0,1 – 0,3

1 – 2

Ріпак

Кукурудза

Соняшник

Соя (зернобобові)

Картопля

Овочі

Цукровий буряк

Сади, ягідники
0,5 – 1,0

Виноград

Аміно Х
КОНЦЕНТРОВАНИЙ  

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
ФІТОГОРМОНІВ, АМІНОКИСЛОТ 

РОСЛИННОГО ТА 
БАКТЕРІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Концентрований комплекс підвищує стійкість 
рослин до несприятливих факторів: гербіцид-
них стресів, температурних коливань (день/
нич), низьких і високих температур, заморозків, 
засухи та іншіх.
Амінокислоти та фітогормони стимулюють ріст 
і розвиток кореневої системи, надземної маси, 
генеративних органів. Зменьшують вплив 
стресів у критичні фази розвитку рослин (закла-
дання врожаю, цвітіння, налив зерна).

Знімає
гербіцидні
пригнічення

Стимулює 
ріст і розвиток 
кореневої системи

Відновлює рослини
після явно виражених 
стресів

Підвіщує
посухостійкість

Препарат застосовують самостійно або спільно з пестицидами та мікродобривами. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, інсектицидами 
фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгіцидами. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.
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АМІНОХЕЛАТНІ КОМПЛЕКСИ

1 л, 10 л, 1000 л
Препарат застосовують самостійно або спільно з іншими препаратами в баковой 
суміші. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

Вільні L – амінокислоти 100 г/л
Азот загальний  (N) 100 г/л

Фосфор (P2O5) 100 г/л

Калій (К2О) 70 г/л

Сірка (SO3) 75 г/л
Бор (B) 17 г/л
Залізо  (Fe) 5 г/л
Магній (MgO) 35 г/л
Марганець (Mn) 30 г/л
Мідь (Cu) 18 г/л
Цинк (Zn) 15 г/л
Молібден (Mo) 5 г/л
Кобальт (Co) 1 г/л
рН 3,5 – 4,0
Густина 1,37 – 1,45

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 
МАКРО-  ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, 
ХЕЛАТОВАНИХ 
ПОЛІСАХАРИДАМИ 
ТА L-АМІНОКИСЛОТАМИ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Концентрований комплекс аміно- та альгіно-
вих кислот, хелатованих макро- та мікроеле-
ментів, який посилює обмін речовин у зародку 
та ендоспермі. 
Забезпечує макро- та мікроживленням на по-
чаткових фазах росту і розвитку рослин.

Стимулює процеси 
проростання

Підвищує енергію 
і силу росту 
проростка

Забезпечує прикореневу 
зону макро- та 
мікроелементами

Прискорює 
появу 
рівномірних содів

НАСІННЯ

Культура Обробка насіння
л/т

Зернові колосові
Ріпак
Кукурудза
Соняшник
Соя (зернобобові)
Картопля
Овочі

1,0
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1 л, 10 л, 1000 л

АМІНОХЕЛАТНІ КОМПЛЕКСИ

Культура Фаза розвитку Обприскування по вегетації
норма, л/га кількість

Зернові 

колосові

1 – 3 листки

1 – 1,5 1

Кущення – 
початок виходу в 
трубку

Прапорцевий 
листок

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Концентрований комплекс амінокислот — го-
товий будівельний матеріал рослинного поход-
ження. 
Поєднання L-амінокислот із макро- та мікроеле-
ментами швидко відновлює обмін речовин та 
стимулює побудову білків.
Забезпечує макро- та мікроживленням в кри-
тичні фази розвитку рослин (закладання вро-
жаю, цвітіння).

Корегує дефіцит 
елементів живлення при 
низьких температурах

Забезпечує макро- 
та мікроелементами 
в критичні фази
 

Покращує живлення 
в умовах різких коливань 
температур день/ніч

Підвищує 
кількісні та якісні 
показники врожаю

ЗЕРНОВИЙ

Вільні L – амінокислоти 100 г/л                      

Азот загальний  (N) 100 г/л

Фосфор (P2O5) 80 г/л

Калій (К2О) 31 г/л

Сірка (SO3) 71 г/л

Бор (B) 15 г/л

Залізо  (Fe) 1 г/л

Магній (MgO) 40 г/л

Марганець (Mn) 35 г/л

Мідь (Cu) 23 г/л

Цинк (Zn) 15 г/л

Молібден (Mo) 0,5 г/л

Кобальт (Co) 0,1 г/л

рН 3,5 – 4,0

Густина 1,37 – 1,45

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН
МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, 

ХЕЛАТОВАНИХ 
ПОЛІСАХАРИДАМИ 

ТА ВІЛЬНИМИ 
L-АМІНОКИСЛОТАМИ

Препарат застосовують самостійно або спільно з іншими препаратами в баковой 
суміші. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, інсектицидами 
фосфорорганічної групи. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.
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АМІНОХЕЛАТНІ КОМПЛЕКСИ

1 л, 10 л, 1000 л
Препарат застосовують самостійно або спільно з іншими препаратами в баковой 
суміші. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, інсектицидами 
фосфорорганічної групи. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Комлекс хелатованих сполук, направлений на 
стимуляцію розвитку рослин, покращення якіс- 
них та кількісних показників продукції.
Висококонцентрований комплекс для кукуруд-
зи, дає змогу підвищити врожайність та забез-
печити максимальне розкриття потенціалу рос-
лин нівелюючи кліматичні та абіогенні стреси.

Корегує дефіцит 
елементів живлення при 
низьких температурах

Забезпечує макро- 
та мікроелементами 
в критичні фази
 

Покращує живлення 
в умовах різких коливань 
температур день/ніч

Підвищує 
кількісні та якісні 
показники врожаю

КУКУРУДЗА

Вільні L – амінокислоти 100 г/л

Азот загальний  (N) 100 г/л

Фосфор (P2O5) 80 г/л

Калій (К2О) 40 г/л

Сірка (SO3) 80 г/л

Бор (B) 21 г/л

Залізо  (Fe) 1 г/л

Магній (MgO) 16 г/л

Марганець (Mn) 35 г/л

Мідь (Cu) 20 г/л

Цинк (Zn) 35 г/л

Кальций (СаО) 8 г/л

Молібден (Mo) 0,5 г/л

Кобальт (Co) 0,1 г/л

рН 3,5 – 4,0

Густина 1,37 – 1,45

Культура Фаза розвитку Обприскування по вегетації
норма, л/га кількість

Кукурудза
3 – 5 листків

1 – 1,5 1
7 – 8 листків

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН
МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, 
ХЕЛАТОВАНИХ 
ПОЛІСАХАРИДАМИ 
ТА L-АМІНОКИСЛОТАМИ
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1 л, 10 л, 1000 л

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Амінохелатний комплекс мікро- та макроеле-
ментів для підживлення ріпаку та соняшнику. 
Завдяки органічній формі стимулює ріст, підви-
щує стійкість до несприятливих умов навколиш-
нього середовища, запобігає абортаціїї квіток.
Комплекс вільних L-амінокислот — готовий бу-
дівельний матеріал рослинного походження. 
Поєднання L-амінокислот із макро- та мікроеле-
ментами швидко відновлює обмін речовин та 
стимулює побудову білків.

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 
МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, 

ХЕЛАТОВАНИХ 
ПОЛІСАХАРИДАМИ 

ТА L-АМІНОКИСЛОТАМИ

Вільні L – амінокислоти 100 г/л

Азот загальний  (N) 100 г/л

Фосфор (P2O5) 80 г/л

Калій (К2О) 35 г/л

Сірка (SO3) 80 г/л

Бор (B) 18 г/л

Залізо  (Fe) 5 г/л

Магній (MgO) 35 г/л

Марганець (Mn) 30 г/л

Мідь (Cu) 20 г/л

Цинк (Zn) 15 г/л

Молібден (Mo) 0,5 г/л

Кобальт (Co) 0,1 г/л

рН 3,5 – 4,0

Густина 1,37 – 1,45

Культура Обприскування по вегетації

фаза розвитку норма, л/га кількість

Соняшник
2 – 4 пари справжніх листків

1,0 1

8 – 10 пар справжніх листків

Ріпак

2 – 4 листки

Стеблування (вихід з зими)

Бутонізація

Препарат застосовують самостійно або спільно з іншими препаратами в баковой 
суміші. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, інсектицидами 
фосфорорганічної групи. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

АМІНОХЕЛАТНІ КОМПЛЕКСИ

ОЛІЙНИЙ

Корегує дефіцит 
елементів живлення при 
низьких температурах

Забезпечує макро- 
та мікроелементами 
в критичні фази

Покращує живлення 
в умовах різких 
коливань температур 
день/ніч

Підвищує 
кількісні та якісні 
показники врожаю



1 л, 10 л, 1000 л
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Вільні L – амінокислоти 100 г/л
Азот загальний  (N) 80 г/л
Фосфор (P2O5) 80 г/л
Калій (К2О) 40 г/л
Сірка (SO3) 68 г/л
Бор (B) 20 г/л
Залізо  (Fe) 2 г/л
Магній (MgO) 40 г/л
Марганець (Mn) 30 г/л
Мідь (Cu) 18 г/л
Цинк (Zn) 24 г/л
Кальций (СаО) 5 г/л
Молібден (Mo) 5,5 г/л
Кобальт (Co) 0,1 г/л
рН 3,5 – 4,0
Густина 1,37 – 1,45

КОНЦЕНТРОВАНИЙ РОЗЧИН 
МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, 
ХЕЛАТОВАНИХ
ПОЛІСАХАРИДАМИ 
ТА L-АМІНОКИСЛОТАМИ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Комплекс вільних L-амінокислот — готовий бу-
дівельний матеріал рослинного походження. 
Поєднання L-амінокислот із макро- та мікрое-
лементами швидко відновлює обмін речовин 
та стимулює побудову білків.
Завдяки високому вмісту доступного молібде-
ну активує процеси азотфіксації. У комплексі з 
Гумат LF20 покращує відтік метаболітів з листо-
стеблової маси в боби.
Забезпечує макро- та мікроелементами в кри-
тичні фази (закладання врожаю, цвітіння).
Стимулює роботу бульбочкових бактерій.

Корегує дефіцит 
елементів живлення при 
низьких температурах

Забезпечує макро- 
та мікроелементами 
в критичні фази

Покращує живлення 
в умовах різких 
коливань температур 
день/ніч

Підвищує 
кількісні та якісні 
показники врожаю

Препарат застосовують самостійно або спільно з іншими препаратами в баковой 
суміші. 
Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, інсектицидами 
фосфорорганічної групи. 
Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.

Культура Обприскування по вегетації

фаза розвитку норма, л/га кількість

Бобові
2 – 4 листки

1 – 1,5 1
Бутонізація

АМІНОХЕЛАТНІ КОМПЛЕКСИ

БОБОВИЙ


