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Якість у партнерстві

Основним принципом продуктивної і ефективної роботи у будь-якій сфері бізнесу є прозорі партнерські відносини з усіма ланками виробничого процесу та вибір якісного товару для забезпечення власних потреб.
Виходячи з такого принципу співпраці, компанія «СПЕКТР-АГРО» разом з відомою європейською компанією
DAYMSA – лідером з виробництва добрив та регуляторів росту на основі гумінових та фульвових кислот, у
2017 році почали співпрацю у напрямку дистрибуції препаратів на основі леонардиту.

Компанія «СПЕКТР-АГРО» що діє на ринку України з 2009 року, має репутацію провідного та надійного постачальника в усіх напрямках сільськогосподарського виробництва (насіння, засобів захисту рослин, мінеральних добрив, регуляторів росту рослин, мікродобрив та техніки). «СПЕКТР-АГРО», що почала свій шлях з п’яти
представництв, зараз представлена практично в усіх регіонах України. Таке широке регіональне розгалуження дає можливість надавати професійну підтримку усім клієнтам компанії на усіх етапах процесу вирощування культур для забезпечення найвищого рівня сервісу у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.
Компанія має широке коло партнерів-постачальників як українського, так і світового масштабу для реалізації
усіх побажань та потреб кожного з клієнтів.

DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO, S.A., DAYMSA,

є європейським лідером з видобутку та переробки леонардиту, що розпочав свою комерційну діяльність у 1979 році й належить до іспанської промислової групи
SAMCA. Діяльність компанії спрямована на розробку, виробництво та впровадження у комерційну діяльність новітніх мікродобрив, біостимуляторів росту та засобів захисту на основі гумінових та фульвових речовин з леонардиту в твердій та рідкій препаративній формі.

Головний офіс компанії DAYMSA, завод з виробництва рідких продуктів, пакувальні лінії та складські
приміщення для зберігання продукції знаходяться у місті Сарагоса, Іспанія. Шахти, з яких видобувається леонардит, а також завод, на якому відбувається виробництво твердих продуктів та сировини
для виробництва рідких препаратів, знаходяться у місті Аріно, регіон Теруель у Іспанії. Компанія представлена у понад 40 країнах світу, в тому числі у Бразилії, Мексиці, Казахстані та інших країнах, при
цьому щороку розширюючи кількість країн та партнерів.

Співпраця з такими компаніями, як «СПЕКТР-АГРО» та DAYMSA – це запорука ефективних капіталовкладень у рентабельне сільськогосподарське виробництво, яке спрямоване на розвиток екологічно безпечного землеробства для покращення стану навколишнього середовища. Це дає змогу підвищити природну біологічну активність ґрунтів, відновити баланс поживних речовин, які підсилюють відновлювальні властивості ґрунтових розчинів, нормалізують роботу живих організмів, збільшують приріст гумусу, що
у результаті розкриває генетичний потенціал урожайності сільськогосподарських культур та покращує якісні показники вирощеної
продукції. Ми – команда професіоналів, які спрямовані на досягнення спільного успіху в організації рентабельного та ефективного
виробництва сільгосппродукції.

Останнім часом як в нашій країні, так і в світі гостро
постає питання деградації орних земель, зокрема
зниження запасів ґрунтового гумусу і погіршення
якості та родючості ґрунтів, що стало результатом діяльності різних промислових підприємств, а
також інтенсивних технологій в аграрному виробництві. Серед негативних наслідків є порушення
механічних, фізико-хімічних властивостей, балансу мікробіоценозу та зниження кількості біогенних
речовин поживного комплексу ґрунтів.
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Біодеградація гумусу орних земель пов’язана з процесами
зменшення кількості рослинних решток у ґрунті та активністю мінералізації в ньому органічних речовин. Враховуючи
різний рівень стійкості ґрунтів до процесів антропогенної
дії, на практиці передбачають різні нормалізувальні заходи
щодо поліпшення їхнього гумусового стану та родючості.
Тому спрямоване відновлення природної гумусної родючості
передбачає пошук нових форм і видів органічних добрив,
способів їхнього внесення, розробку агротехнічних прийомів
депонування і зберігання біогенних елементів гумусу, що дозволить підвищити якісні параметри ґрунтів. Для відновлення родючості ґрунтового комплексу доцільніше і дешевше
використовувати елементи альтернативного землеробства
– біогумусні органічні добрива, які отримують за допомогою
промислової переробки торфу, сапропелю, окисленого бурого вугілля. Отже, гумус – це гетерогенна динамічна полідисперсна система високомолекулярних азотистих ароматичних сполук кислотної природи

Простіше кажучи, це органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті біохімічного перетворення тваринних і рослинних решток. В гумусі знаходяться основні елементи живлення,
необхідні рослинам, які під впливом ґрунтових мікроорганізмів перетворюються на доступну
для них форму.

Найпоширенішим методом одержання гумінових препаратів є вилуговування гумусових речовин. Виробництво цих препаратів відбувається у двох напрямах: одержання баластних та безбаластних гуматів. У процесі виробництва баластних гуматів
біологічно активні речовини не відділяються від загальної маси, і вони є напівпродуктами — у подальшому користувач має
виділяти із них гумати шляхом настоювання на воді. Традиційна технологія одержання безбаластних гуматів передбачає
рідкофазне окислення суміші сировини з лугами (бурого вугілля, торфу, сапропелю тощо) за високих температур і тиску з
додаванням перекису водню й окисленням повітря в автоклавах з можливістю обробки продукції гострою парою, за якого
відбувається активне перемішування розчину з наступним відокремленням рідкого продукту від твердого залишку. Дійсно,
технологія створення цих препаратів загалом однакова, але важливим моментом є сировина. Адже саме від неї залежатиме
не лише кількість гумінових і фульвокислот, а й їхня біологічна активність. Частіше за усе сировиною виступає буре вугілля
або леонардит (окислений лігніт), сапропель, каліфорнійський черв’як, відходи спиртового і целюлозно-паперового виробництва, торф. Залежно від лужної речовини отримують один з трьох видів гуматів: за обробки аміаком – гумат амонію,
їдким натром – гумат натрію, їдким калієм – гумат калію.
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Гумінові речовини
з точки зору хімії

Гумати
Торф

Гумати, отримані з торфу, містять значно більше солей фульвових кислот (до
10%), оскільки продукт гуміфіковано
природою значно менше у порівнянні
з леонардитом, і фульвових кислот вимилось не так багато. Також торф’яні
гумати більш однорідні за складом та
містять менше баластних включень.

Сапропель

Це відклади прісноводних водойм, які
утворюються з відмерлих рослинних і
тваринних організмів, мінеральних речовин біохімічного і геохімічного походження і мінеральних компонентів
теригенного характеру, що мають
зольність не більше 85 %. Органічна
складова сапропелів представлена
вуглеводним комплексом, гуміновими речовинами, біологічно активними
речовинами, а також негідролізуючим
залишком. Недоліками сапропелю у
виробництві гуматів є надзвичайно
високий вміст мінеральних домішок у
порівнянні з іншими природними речовинами. Сапропель серед інших каустоболітів, придатних для отримання
гуматів, має найбільшу кількість хімічних включень у своєму складі, тому
для отримання якісного кінцевого
продукту потребує більш удосконалених та витратних технологій переробки, що призводить до збільшення
собівартості кінцевої продукції.
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Леонардит

Це органічна речовина, яка не досягла
стану вугілля і характеризується високим
ступенем окислення, високим вмістом
гумінових кислот і вищих карбоксильних
груп, оскільки є кінцевим продуктом процесу гуміфікації, що триває близько 70
млн років. Ще однією перевагою даного
природного сланцю є його надзвичайна
біологічна активність завдяки молекулярній структурі. Ця біологічна активність
уп’ятеро сильніша, ніж у інших гумусових
речовинах з природних джерел. Так, 1 кг
гуматних добрив з леонардиту еквівалентний 7-8 тоннам органічних добрив або
близько 15 тоннам перегною. Процес утворення леонардиту нескладний, але дуже
тривалий: рослини в процесі життєдіяльності поглинали з атмосфери вуглекислий
газ і використовували сонячну енергію
для формування біомаси. Леонардит має
низьку теплоутворювальну здатність, тому
малоцінний як паливо. Гумати, видобуті із
зазначеного каустоболіту, містять переважно солі гумінових кислот та характеризуються нижчим вмістом солей фульвових
кислот. Низький вміст солей фульвових
кислот у таких гуматах пояснюється тим,
що фульвові кислоти, на відміну від гумінових, розчинні у воді. В процесі утворення
леонардиту фульвові кислоти вимиваються і використовуються природним кругообігом для власних потреб.

Гумінові речовини – величезний клас природних органічних речовин, що є основною складовою ґрунту, присутні у воді та твердих горючих копалинах, формуються при розкладі рослинних та тваринних
залишків під дією мікроорганізмів та абіотичних факторів навколишнього середовища. Хімічно – це
складна суміш макромолекул змінного складу і нерегулярної будови, до якої не можна застосувати
закони класичної термодинаміки і теорії будови речовин. Гумінові речовини мають широкий ряд
молекулярних компонентів, типовими прикладами яких є полісахариди, жирні кислоти, поліпептиди,
лігніни, феноли, етери, хінони, пероксиди, аліфатичні речовини.

Гумінові речовини можуть бути поділені на три основні фракції
за рівнем їхньої розчинності у різних умовах кислотності водного середовища (рН рівня):
гуміни – фракція гумінових кислот, що не розчинна у воді за
будь-яких рівнів рН
гумінові кислоти – суміш слабких аліфатичних та ароматичних
органічних кислот, що є розчинними у воді за лужних умов
фульвокислоти– суміш слабких аліфатичних та ароматичних органічних кислот, які розчинні у воді при всіх рівнях рН
Останні дві фракції – гумінові та фульвокислоти – є найбільш
рухливими та реакційноздатними компонентами гумінових речовин, що активно беруть участь у багатьох природних процесах,
саме тому вони і є найбільш цікавими для сільгоспвиробників
при позакореневих обробках
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Гумінові речовини
у сільському господарстві
Позитивний вплив внесення речовин на врожайність рослин, якість вирощеної продукції рослин та вміст гумусу і структурованість
ґрунту доведено уже давно, при цьому при позакореневому внесенні цих гумінових та фульвокислот їхній вплив є прямим – безпосередньо на рослину, та опосередкованим – на корисні ґрунтові мікроорганізми та ґрунт. До прямих ефектів впливу на рослинні
клітини та рослину загалом належать усі позитивні зміни у метаболізмі рослинного організму, що проявляються за умов поглинання органічних макромолекул гумінових та фульвокислот, при цьому цей вплив є надзвичайно потужним, через те що гумінові
речовини здатні брати участь у багатьох біохімічних процесах, що відбуваються у клітинах рослин (рис. 1 – схема процесів на ледь
видимій структурі клітини).

Результати прямої дії гуматів на рослину:
Покращення живлення рослин за рахунок підвищення коефіцієнту проникнення основних поживних елементів (азот, фосфор, калій) у рослину
Природне хелатування та перенос мікроелементів до метаболітичних місць у клітині рослин
Активізація ростових процесів
Активізація транспортування поживних елементів до клітини через збільшення проникності клітинної стінки
Підвищення фотосинтетичної активності рослин
Активізація синтезу білків у клітинах рослини
Покращення та стабілізація ростових процесів через участь у ферментаційній діяльності
Збільшення енергетичного метаболізму
Активізація росту кореневої системи, проникності коренів для поживних речовин та води
Підвищення стійкості рослин до різного роду факторів стресу (заморозків, засухи, коливань температури, механічних пошкоджень та дії пестицидів)

Непряма дія гумінових речовин, внесених позакоренево, проявляється у позитивному впливі на структури ґрунту та діяльність корисних ґрунтових організмів при
вивільненні кореневих виділень рослиною, а також при можливому частковому знесенні речовин у процесі обприскування.Резу

Результати опосередкованої дії гуматів на рослину:
Оптимізація ґрунтових умов для корисних мікроорганізмів та тварин, що впливає на
родючість ґрунтів та здоров’я рослин.
Покращення вологоутримувальної здатності ґрунтових комплексів.
Покращення структури та пористості ґрунту.
Спрощення механічної обробки ґрунту.
Розклад та інактивація токсичних елементів, що містяться у ґрунті.
Збільшення кількості доступних для рослини елементів живлення та підвищення
їхнього поглинання рослиною

.

Внесення сухих чи рідких добрив на
основі гуматів загалом покращує
якість вирощеної продукції та підвищує врожайність. При цьому завдяки
тому, що це природні, а не синтезовані штучно речовини, їх можна використовувати в екологічних системах
сільськогосподарського
виробництва, при цьому знижуючи забрудненість ґрунтів, повітря та води.

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ГУМІНОВИХ І
ФУЛЬВОВИХ РЕЧОВИН НА РОСЛИНУ ТА ГРУНТ
Активація захисних функцій
рослинного організму і його
резистентності до абіотичних,
біотичних, антропогенних
факторів стресу

Стабілізація процесу мітозу
Участь у синтезі інформаційної
та транспортної РНК
Транспортування
мікроелементів до місць
їхнього споживання
у процесі метаболізму
клітини

Збільшення кількості
хлорофілу у листках.
Активізація процесу
фотосинтезу

Підвищується стійкість до
несприятливих факторів
зовнішнього середовища

Збільшення
ферментативної
активності та
білкового синтезу

(посух, заморозків та різких коливань
середньодобових температур)

Збільшення проникності
клітинної стінки. Покращення
процесу дихання рослини

Покращується
катіонообмінна
здатність ґрунту

Пришвидшення енергетичного
метаболізму. Збільшення утворення
фосфатних зв’язків (АТФ)

Покращення поглинання
макроелементів
структурами клітини
рослини.
Спрощення потрапляння
мікроелементів до
клітини рослини шляхом
хелатування останніх

Розвиток корисної мікрофлори
Ґрунтова
волога
гумінові
речовини
молекули
токсинів
і важких
металів
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Проявляється протекторна
функція зв’язування
малорухливих та
важкодисоціюючих
токсичних сполук

Гумінові
речовини

Підвищується коефіцієнт
засвоєння елементів живлення
з ґрунту шляхом активації
росту кореневої системи та
її поглинальної здатності

ґрунтовий
розчин
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Naturvital WSP
НАТУРВІТАЛ ВСП (NaturvitalWSP)

Переваги застосування:

Водорозчинне добриво у формі порошку, виготовлене з леонардиту, з високим вмістом гумінових та фульвокислот для ефективної протидії стресам та швидкого відновлення після них.

ВИРОБЛЕНО

В ІСПАНІЇ

..
Формуляція: порошок
Токсичність: 4-й клас небезпечності (малонебезпечний)
Об’єм робочого розчину: 200-300 л
Тарна одиниця: 5 кг
Рівень рН: 8,8
Склад:
500 г/кг гумінових кислот
200 г/кг фульвокислот
150 г/кг водорозчинного калію

знешкоджуються забруднювальні компоненти ґрунту – зв’язуються
важкі метали і радіонукліди, це заважає їхньому потраплянню до рослини;
збільшується

рівень рН;

прискорюється білковий обмін, що супроводжується активізацією
морфо-фізіологічних процесів у рослинах;
підвищується стійкість до несприятливих факторів зовнішнього середовища (посух, заморозків та різких коливань середньодобових температур);

Культури

Період внесення

Норма внесення

Зернові культури (пшениця, ячмінь, кукурудза, жито, інші)

Позакореневе підживлення
в період вегетації культури

0,05-1,0 кг/га

Фертигація

0,07-0,1 кг/100 м2

Овочеві культури (томати, капуста, огірок, інші)

Максимальна
кратність обробок

(пшениця, ячмінь, кукурудза, ріпак, соняшник, інші)

Плодово-ягідні культури та виноградники
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покращується розвиток кореневої система за рахунок синтезу фітогормонів, що сприяє поліпшенню поглинання вологи;
активізуються морфо-біологічні процеси у рослинах шляхом приско-

3

Препарати з аналогічною діючою речовиною використовують на наступних культурах
Зернові та технічні культури

буферна ємність ґрунтів, підтримується природний

підвищується коефіцієнт засвоєння елементів живлення з ґрунту,
мінеральних та мікродобрив шляхом активації поглинальної здатності кореневої системи, формуються геохімічні потоки мінеральних і органічних
речовин за рахунок формування стійких порівняно легкорозчинних комплексних сполук із катіонами металів;

Рекомендації щодо використання препарату:

Технічні культури (ріпак, соняшник, цукрові буряки, інші)

поліпшуються фізико-хімічні та біологічні властивості ґрунтів (покращується механічна структура та регулюється тепловий режим шляхом
впливу на спектральну віддзеркалювальну здатність ґрунту, теплоємність
і теплопровідність ґрунтової маси, затримка вологи за рахунок утворення
водневих зв’язків між молекулами води і зарядженими групами гумінових
речовин)

рення поділу клітин (покращуються процеси формування сухої речовини);

збільшується площа листової поверхні, покращуються розвиток репродуктивних органів та процеси запилення;

Обробка насіння

0,2-0,4 кг/т

1

пришвидшується процес накопичення вологи рослинами та поглинання кисню, інтенсифікуються процеси дихання та фотосинтезу;

Позакореневе підживлення
в період вегетації культури

0,2-1,0 кг/га

3

стимулюється синтез білків і вуглеводів, що позитивно впливає на
кількісні та якісні показники одержуваного врожаю і його товарний вигляд
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Naturvital Plus
НАТУРВІТАЛ ПЛЮС (NaturvitalPlus)

Переваги застосування:

Рідке добриво на основі натуральних водорозчинних гумінових
кислот, вироблене з леонардиту -– простота використання для
забезпечення найефективнішого споживання рослиною.
.
Формуляція: рідина
Токсичність: 3-й клас небезпечності (помірно небезпечний)
Об’єм робочого розчину: 200-300 л
Тарна одиниця: 5 л, 20 л
Рівень рН: 7,5
Склад:
140 г/кг (168 г/л) гумінових кислот
70 г/кг (84 г/л)фульвокислот
60 г/кг (72 г/л) водорозчинного калію

ВИРОБЛЕНО

знешкоджуються забруднювальні компоненти ґрунту – зв’язуються
важкі метали і радіонукліди, це заважає їхньому потраплянню до рослини

В ІСПАНІЇ

збільшується буферна ємність ґрунтів, підтримується природній природний рівень рН

підвищується коефіцієнт засвоєння елементів живлення з ґрунту, мінеральних та мікродобрив шляхом активації поглинальної здатності кореневої системи
прискорюється білковий обмін, що супроводжується активізацією
морфо-фізіологічних процесів у рослинах
підвищується стійкість до несприятливих факторів зовнішнього середовища (посухи, заморозків та різких коливань середньодобових температур)

покращується

розвиток кореневої система за рахунок синтезу фітогормонів, що сприяє поліпшенню поглинання вологи

Рекомендації щодо використання препарату:
Культури

Період внесення

Зернові культури (пшениця, ячмінь, жито, інші)
Технічні культури (ріпак, соняшник, цукрові буряки, інші)
Кукурудза

Позакореневе підживлення
в період вегетації культури

Норма внесення

Максимальна
кратність обробок

0,2-3,0 л/га
0,2-2,5 л/га

3

0,2-2,0 л/га

Зернобобові культури (соя, горох, інші)

Обробка насіння

0,8-1,0 л/т

1

Плодово-ягідні та овочеві культури

Позакореневе підживлення
в період вегетації культури

0,2-0,6 л/га

3

Зернові, технічні, овочеві культури

Фертигація

4-10 л/га

2-6

(пшениця, ячмінь, кукурудза, ріпак, соняшник, інші)

14

збільшується площа листової поверхні, покращуються розвиток репродуктивних органів та процеси запилення
пришвидшується

процес накопичення вологи рослинами та поглинання кисню, інтенсифікуються процеси дихання та фотосинтезу

стимулюється синтез білків і вуглеводів, що позитивно впливає на
кількісні та якісні показники одержуваного врожаю і його товарний вигляд

Препарати з аналогічною діючою речовиною використовують на наступних культурах
Зернові та технічні культури

активізуються морфо-біологічні процеси у рослинах шляхом прискорення поділу клітин (покращуються процеси формування сухої речовини)

Органічне землеробство:
Схвалене до використання у органічному землеробстві згідно зі стандартами NOP. Контроль підтверджено BCSOko-Garantie
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Amino-Humiс
АМІНОГУМІК (AminoHumiс)

Переваги застосування:

Рідкий біокаталізатор та біостимулятор, що поєднує у собі амінокислоти та гумінові кислоти, вироблені з леонардиту. Комбінація цих складових формує забезпечує синергічний ефект
для підвищення ефективності їхньої дії у рослині.

ВИРОБЛЕНО

В ІСПАНІЇ

активуються обмінні процеси рослин, підвищується стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища (різких коливань денних
та нічних температур повітря, ґрунтових та повітряних посух)

Період внесення

Зернові культури (пшениця, ячмінь, жито, інші)
Кукурудза

Позакореневе підживлення
в період вегетації культури

Норма внесення

Максимальна
кратність обробок

0,2-3,0 л/га
0,2-2,5 л/га

3

0,2-2,0 л/га

Зернобобові культури (соя, горох, інші)

Препарати з аналогічною діючою речовиною використовують на наступних культурах
Зернові та технічні культури

Обробка насіння

0,8-1,0 л/т

1

Плодово-ягідні та овочеві культури

Позакореневе підживлення
в період вегетації культури

0,2-0,6 л/га

3

Зернові, технічні, овочеві культури

Фертигація

4-10 л/га

2-6

(пшениця, ячмінь, кукурудза, ріпак, соняшник, інші)
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структура ґрунтів, підвищується газопроникність, показники вологозабезпечення і знижуються ерозійні процеси

поліпшується баланс фосфору у ґрунті і фосфорне живлення рослин, що виражається в збільшенні частки фосфорорганічних сполук, відповідальних за перенесення і трансформацію енергії та синтез нуклеїнових
кислот

Рекомендації щодо використання препарату:

Технічні культури (ріпак, соняшник, цукрові буряки, інші)

покращується

підвищується рухливість елементів живлення рослин у ґрунті і ґрунтових розчинах, підтримується органо-мінеральний баланс ґрунтів, перешкоджаючи їхньому засоленню та закисленню

Формуляція: рідина
Токсичність: 3-й клас небезпечності (помірно небезпечний)
Об’єм робочого розчину: 200-300 л
Тарна одиниця: 5 л, 20 л
Рівень рН: 7,5
Склад:
90г/кг (99 г/л) гумінових кислот
70 г/кг(77 г/л) фульвокислот
60 г/кг (66 г/л) водорозчинного калію
50 г/кг (55 г/л) вільних амінокислот

Культури

забезпечується поступове накопичення і відновлення гумусу у ґрунті

підвищується інтенсивність процесів дихання та фотосинтезу, покращуються процеси біосинтезу у клітинах листків, зменшується діаметр продихів, знижується інтенсивність непродуктивного випаровування вологи
з листової поверхні, збільшується потік кисню та катіонно-зв’язувальна
здатність клітинної стінки в спекотних умовах як результат зниження теплового навантаження на листок
покращуються захисні функції рослин (гумінові речовини проявляють
фунгіцидні властивості, запобігають проникненню патогенних спор грибків
у клітинні структури рослин, тим самим стимулюючи імунітет культур)
стимулюється ріст та розвиток кореневої системи, покращуються процеси запліднення і утворення генеративних органів у рослин та активізуються ростові процеси у точці росту
підвищується рівень урожайності та поліпшується якість врожаю
(підвищується вміст сухих речовин, вітамінів, цукрів, поліпшується смак та
товарний вигляд продукції)
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Terrenova
ТЕРРЕНОВА (Terrenova)

Переваги застосування:

Поєднання макроелементів, амінокислот та гумінових речовин для стимуляції ростових та метаболітичних процесів
усієї рослини.

ВИРОБЛЕНО

В ІСПАНІЇ

Формуляція: рідина
Токсичність: 3-й клас небезпечності (помірно небезпечний)
Об’єм робочого розчину: 200-300 л
Тарна одиниця: 5 л
Рівень рН: 7,5
Склад:
80 г/кг (91 г/л) гумінових кислот
80 г/кг (91 г/л)фульвокислот
50 г/кг (57 г/л) вільних амінокислот
100 г/кг (114 г/л) калію (К2О)
50 г/кг (57 г/л) фосфору (Р2О5)
8 г/кг (9,1 г/л) азоту (N)

збільшується

рівень рН);

буферна ємність ґрунту (підтримується природний

стимулюється розвиток ґрунтових мікроорганізмів, що сприяє інтенсивному відновленню гумусу
збільшується проникність мембран клітин кореня, підвищується коефіцієнт засвоєння елементів живлення із ґрунтового розчину у рослини у
вигляді гуміново-мінеральних сполук, забезпечується запобігання їхньому
вимиванню в глибші шари
активізується ферментативна активність клітин рослини, покращуєть-

ся синтез АТФ

стимулюються біохімічні процеси, в результаті покращується поглинання ультрафіолетового випромінювання, прискорюється процес фотосинтезу у листках та підсилюється синтез хлорофілу

Рекомендації щодо використання препарату:
Культури

Період внесення

Зернові культури (пшениця, ячмінь, жито, інші)
Технічні культури (ріпак, соняшник, цукрові буряки, інші)
Кукурудза

Позакореневе підживлення
в період вегетації культури

Норма внесення

Максимальна
кратність обробок

покращується білковий та вуглеводневий обмін, що зумовлює потовщення клітинних стінок, і в результаті підвищується стійкість до вилягання

3

покращується гідратація колоїдів цитоплазми та тургор клітин, краще
утримується волога, підвищується посухостійкість

0,2-3,0 л/га
0,2-2,5 л/га
0,2-2,0 л/га

Зернобобові культури (соя, горох, інші)

підвищується стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього
середовища, дії збудників хвороб та шкідників

Препарати з аналогічною діючою речовиною використовують на наступних культурах
Плодово-ягідні та овочеві культури
Овочеві та плодові культури

18

Позакореневе підживлення
в період вегетації культури

0,2-0,8 л/га

3

Фертигація

4-10 л/га

2-6

підвищується урожайність та якість продукції
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Міжнародні
стандарти якості

Рекомендації щодо приготування робочого розчину

Екологічність продукції

Створення і виготовлення препаратів компанії
DAYMSA сертифіковане французькою класифікаційною компанією BUREAVERITAS, що гарантує контроль
якості на всіх виробничих етапах.
Більшість продуктів DAYMSA є натуральними, на рослинній основі чи на основі природних мінералів без
хімічної обробки. DAYMSA має кілька сертифікацій та
акредитацій, що дозволяють використовувати її продукти у органічному землеробстві, виданих найбільш
престижними сертифікаційними органами у світі, такими як Fibl, Control Union, Ecocert, BCS Oko-Garantie,
Intereco та CAAE.

Для приготування робочого розчину потрібно використовувати чисту водопровідну або колодязну воду з нейтральною або слабокислою реакцією, без
сторонніх домішок, теплу (бажана температура води 22-25оС, але не нижча за 10оС). Використання холодної води знижує розчинність препаратів
та зменшує ефективність проведених заходів. Наявність домішок (мулу)
призводить до осадження діючих речовин, утворення осаду, зниження біологічної активності препарату. Кожен препарат застосовують відповідно до
вимог, зазначених на тарній етикетці

Робочий розчин будь-якої форми препарату готують безпосередньо перед внесенням
Для сухого препарату перед приготуванням робочого розчину приготувати
маточний розчин з розрахунку 0,5 кг препарату на 10 л теплої води, розмішати до повного розчинення, після чого влити його до наполовину наповненого баку оприскувача при увімкненому змішувачі та долити залишок води.

Процес приготування робочого розчину

• EBIC (Міжнародний консорціум виробників європейських біостимуляторів)
• IBMA (Міжнародна організація виробників продуктів біоконтролю),
один із засновників IBMA у Іспанії
• AEFA (Іспанська асоціація виробників добрив для сільського господарства)
• FOMA ((Іспанська асоціація виробників органічних та органо-мінеральних добрив)
Це сприяє покращенню якості обслуговування клієнтів у різних країнах світу.
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чиста вода

Для рідких препаратів бак обприскувача заповнити наполовину, ввімкнути
перемішування. Повільно додати необхідну кількість добрива, продовжуючи
перемішування. Потім додати решту води, перемішати і почати внесення.
Після проведення обприскування для уникнення засмічення та корозії іригаційну систему та обприскувач промити значною кількістю води

Компанія DAYMSA є членом відомих іспанських та міжнародних торгових
асоціацій, таких як:

22-25 Со

Добрива виробництва компанії DAYMSA, ексклюзивним дистрибутором яких
є ТОВ «СПЕКТР-АГРО», сумісні з більшістю агрохімікатів, окрім продуктів,
що мають значну кислу реакцію, а також містять дивалентні катіони Ca та
Mg. У разі використання препарату у бакових сумішах рекомендуємо провести тест на сумісність препаратів перед використанням.
Оптимальні параметри для проведення обприскування – швидкість вітру не
має перевищувати 2-3 м/с, температура повітря – від 12 до 24оС, відносна
вологість повітря – вище 60 %. Найкращий результат отримують за роботи
у ранкові (після висихання роси) та вечірні години. Обробки бажано проводити за безхмарної погоди. Випадання опадів упродовж двох годин після
обприскування знижує ефективність обробки. Не рекомендовано проводити обприскування на вологі або покриті росою рослини, а також в умовах
інтенсивного сонячного світла. Також обприскування не проводять під час
цвітіння, щоб запобігти пошкодженню квітів, отруєнню бджіл і корисної ентомофауни

0,5 кг

10 л

тепла вода
21

ЗЕРНОВІ

СОЯ

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Naturvital Plus
0,2-0,4 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Naturvital Plus
0,2-0,4 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Осіннє
кущення

BBCH

00

07

10-13

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Amino-Humic
0,3-0,6 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Amino-Humic
0,3-0,6 л/га

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Naturvital Plus
0,2-0,4 л/га або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Amino-Humic
0,3-0,6 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Весняне
кущення

21

25

29

30

31

32

37

39

49

51

59

61-69

71-92

стимулюється ріст і розвиток рослин на початкових етапах органогенезу (активізуються обмінні процеси)
підвищується коефіцієнт засвоєння елементів живлення з ґрунту, мінеральних та мікродобрив шляхом активації поглинальної
здатності кореневої системи
підсилюється захист рослин від фітотоксичної дії пестицидів
підвищується проникність клітинних мембран, активність ферментів, стимулюється процес дихання, синтез білків та вуглеводів
збільшується буферна ємність ґрунтів, підтримується природний рівень рН
підвищується морозостійкість рослин за рахунок синтезу полісахаридів
підвищується урожайність та поліпшується якість урожаю

BBCH

01-11

13-15

51-59

69-79

80-96

поліпшуються фізико-хімічні та біологічні властивості ґрунтів (покращується механічна структура, регулюється тепловий та водний режим)
знешкоджуються забруднювальні компоненти ґрунту – зв’язуються важкі метали і радіонукліди, що перешкоджає їхньому потраплянню в рослину
стимулюється ріст і розвиток рослин на початкових етапах вегетації (активізуються обмінні процеси)
покращується синтез хлорофілу і активізуються процеси фотосинтезу
підвищується стійкість рослин до негативних факторів навколишнього середовища та хвороб
подовжується період активної азотфіксації, покращується синтез леггемоглобіну (компонента ферментативного комплексу нітрогенази) та поліпшується азотне живлення рослин
підвищується водоутримувальна здатність листового апарату, знижується інтенсивність транспірації
покращуються кількісні та якісні показники урожайності
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ГОРОХ (НУТ, ЛЮПИН, ВИКА)
Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Naturvital Plus
0,2-0,4 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

КУКУРУДЗА
Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Naturvital Plus
0,2-0,4 л/га
або
Amino-Humic
0,3-0,6 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Amino-Humic
0,3-0,6 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

BBCH
00

стимулюється розвиток ґрунтових мікроорганізмів, покращується буферна ємність ґрунту, спостерігається чітка тенденція збільшення вмісту рухомого фосфору, обмінного калію та засвоюваного азоту
збільшується кількість фосфорорганічних сполук, що беруть участь у реакції переносу і трансформації енергії, посилюється
синтез цукрів та амінокислот
підвищується інтенсивність процесів дихання та фотосинтезу, збільшується концентрація хлорофілу
подовжується період активної азотфіксації, покращується синтез леггемоглобіну (компонента ферментативного комплексу нітрогенази) та поліпшується азотне живлення рослин

12

14

16

17-34

51-75

стимулюється розвиток мікроорганізмів, що сприяє інтенсивному відновленню і утворенню гумусу у ґрунті
покращуються процеси коренеутворення, перш за все дрібних кореневих волосків, що відіграють найважливішу роль у живленні рослин
покращується поглинання макро- та мікроелементів за рахунок підвищення катіонообмінної здатності ґрунту, збільшується кількість
доступних елементів живлення в прикореневій зоні та зменшується їхнє вимивання
стимулюються протонні насоси плазматичної мембрани рослин, покращується транспортування (рух) більшої частини іонів та метаболітів

прискорюється білковий обмін, що супроводжується активізацією морфофізіологічних процесів у рослинах

активізуються морфо-біологічні процеси у рослинах шляхом прискорення поділу клітин (покращуються процеси формування сухої
речовини), збільшується площа листової поверхні, покращується розвиток репродуктивних органів та процеси запилення

підвищується стійкість до несприятливих факторів зовнішнього середовища (посуха, заморозки та різкі коливання середньодобових температур)

пришвидшується процес накопичення вологи рослинами та поглинання кисню, інтенсифікуються процеси дихання та фотосинтезу

підвищується урожайність та покращується якість одержуваної продукції
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11

стимулюється синтез білків і вуглеводів, що позитивно впливає на кількісні та якісні показники одержуваного врожаю і його товарний
вигляд
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СОНЯШНИК

РІПАК

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га або
Naturvital Plus
0,2-0,4 л/га або
Amino-Humic
0,3-0,6 л/га або
Terrenova 0,2-1,0 л/га

Осінь

Весна

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Naturvital Plus
0,2-0,4 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Naturvital Plus
0,2-0,4 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Amino-Humic
0,3-0,6 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

BBCH
BBCH

09

14-18

52-59

60-69

71-89

стимулюється розвиток ґрунтових мікроорганізмів, покращується буферна ємність ґрунту, спостерігається чітка тенденція збільшення вмісту рухомого фосфору, обмінного калію та засвоюваного азоту
збільшується кількість фосфорорганічних сполук, що беруть участь у реакції переносу і трансформації енергії, посилюється
синтез цукрів та амінокислот
підвищується інтенсивність процесів дихання та фотосинтезу, збільшується концентрація хлорофілу
прискорюється білковий обмін, що супроводжується активізацією морфофізіологічних процесів у рослинах
підвищується стійкість до несприятливих факторів зовнішнього середовища (посуха, заморозки та різкі коливання середньодобових температур)
підвищується урожайність та покращується якість одержуваної продукції
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00

10

12

14-52

53-57

59-61

стимулюється ріст і розвиток рослин на початкових етапах органогенезу (активізуються обмінні процеси)
підвищується коефіцієнт засвоєння елементів живлення з ґрунту, мінеральних та мікродобрив шляхом активації поглинальної здатності кореневої
системи
підсилюється захист рослин від фітотоксичної дії пестицидів
підвищується проникність клітинних мембран, активність ферментів, стимулюється процес дихання, синтез білків та вуглеводів
збільшується буферна ємність ґрунтів, підтримується природний рівень рН
підвищується морозостійкість рослин за рахунок синтезу полісахаридів
підвищується урожайність та поліпшується якість урожаю
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ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ

БУРЯК ЦУКРОВИЙ

(ТОМАТИ, ОГІРОК, МОРКВА, КАРТОПЛЯ, КАПУСТА)

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Naturvital Plus
0,2-0,6 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га або
Naturvital Plus
0,2-0,6 л/га або
Amino-Humic
0,3-1,0 л/га або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га
або
Naturvital Plus
0,2-0,5 л/га
або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,05-0,15 кг/га або
Naturvital Plus
0,2-0,5 л/га або
Amino-Humic
0,3-0,6 л/га або
Terrenova 0,2-1,0 л/га

BBCH
00-09

10

12

14

16

40

90

стимулюється розвиток всіх ґрунтових мікроорганізмів, що сприяє інтенсивному відновленню гумусу, посилюються хімічні взаємодії в ґрунті

поліпшуються фізико-хімічні та біологічні властивості ґрунтів (покращується механічна структура, регулюється тепловий та водний режим)

підвищується водоутримувальна здатність ґрунтів

зростає кількість мікроорганізмів, здатних відновлювати катіони мікроелементів, таким чином покращуючи їхню доступність

формується потужна коренева система рослин
підвищується природна стійкість рослин до захворювань і несприятливих факторів навколишнього середовища: низьких температур, поганої освітленості, нестачі вологи
активізується поглинальна здатність рослин засвоювати елементи живлення з ґрунту
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виявляється здатність до хелатоутворення, іони металів зв’язуються з гуміновими речовинами через карбоксильні та фенольногідроксильні групи
збільшується проникність мембран клітин кореня, покращується проникнення елементів мінерального живлення із ґрунтового розчину до рослини у вигляді гуміново-мінеральних комплексів
покращуються фізико-хімічні властивості протоплазми, інтенсифікується обмін речовин, зростає енергетика клітини, прискорюється поділ

нівелюється гербіцидний стрес від багатокомпонентних сумішей

інтенсифікуються процеси фотосинтезу і дихання, синтез білків, поліпшується ріст кореневої системи і вегетативної маси рослин, збільшується
вихід сухої речовини

значно прискорюється процес фотосинтезу, покращується синтез хлорофілу в листках та підвищується інтенсивність дихання

прискорюється процес нагромадження цукрів, амінокислот, вітамінів та гормонів

прискорюється процес дозрівання, підвищується продуктивність коренеплодів та збільшується вміст цукру

покращується екологічна чистота продукції, її харчова цінність, збільшується урожайність, знижуються витрати, підвищується рентабельність
виробництва
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ З АНАЛОГІЧНОЮ
ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ НА ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУРАХ

ЗЕРНЯТКОВІ (яблуня, груша, айва)
Naturvital WSP
0,4-1,0 кг/га або
Naturvital Plus
0,2-0,8 л/га або
Amino-Humic
0,3-1,0 л/га або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,4-1,0 кг/га або
Naturvital Plus
0,2-1,0 л/га або
Amino-Humic
0,3-1,0 л/га або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ З АНАЛОГІЧНОЮ
ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ НА ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУРАХ

КІСТОЧКОВІ (абрикоси, персики, черешня, вишня)
Naturvital WSP
0,4-1,0 кг/га або
Naturvital Plus
0,2-0,8 л/га або
Amino-Humic
0,3-1,0 л/га або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

Naturvital WSP
0,4-1,0 кг/га або
Naturvital Plus
0,2-1,0 л/га або
Amino-Humic
0,3-1,0 л/га або
Terrenova
0,2-1,0 л/га

стимулюється ріст і розвиток рослин на початкових етапах органогенезу (активізуються обмінні процеси)

покращуються фізичні та механічні властивості ґрунтів

підвищується коефіцієнт засвоєння елементів живлення з ґрунту, мінеральних та мікродобрив шляхом активації поглинальної
здатності кореневої системи

активізується діяльність ризосферних мікроорганізмів і мікоризних грибів у ґрунті

підсилюється захист рослин від фітотоксичної дії пестицидів

збільшується проникність мембран клітин кореня, покращується проникнення елементів мінерального живлення із ґрунтового
розчину до рослини у вигляді гуміново-мінеральних комплексів

підвищується проникність клітинних мембран, активність ферментів, стимулюється процес дихання, синтез білків та вуглеводів

оптимізується співвідношення органічних і мінеральних аніонів в рослинах

збільшується буферна ємність ґрунтів, підтримується природний рівень рН

збільшується кількість фосфорорганічних сполук, що беруть участь у реакції переносу і трансформації енергії, посилюється
синтез цукрів та амінокислот

підвищується морозостійкість рослин за рахунок синтезу полісахаридів
підвищується урожайність та поліпшується якість урожаю

пришвидшується процес накопичення вологи рослинами та поглинання кисню, інтенсифікуються процеси дихання та фотосинтезу
підвищується природна стійкість рослин до хвороб, шкідників та несприятливих факторів зовнішнього середовища
покращуються кількісні та якісні показники урожайності
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Адреси представництв ТОВ “Спектр-Агро”
Центральний офіс
м.Обухів

(044) 520 94 30
(067) 443 42 26

Вінницьке представництво

(0432) 65 89 19

Волинське представництво

(0332) 77 00 03

Дніпропетровське представництво (0569) 69 62 82
Житомирське представництво

(0412) 41 93 44

Запорізьке представництво

(067) 504 05 99

Київське представництво

(067) 401 97 61

Кіровоградське представництво

(067) 232 84 13

Лозівське представництво

(067) 501 14 53

Луганське представництво

(067) 232 84 15

http://shop.spectr-agro.com/
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Львівське представництво

(067) 401 00 49

Одеське представництво

(0482) 39 47 00

Полтавське представництво

(0532) 50 80 53

Сумське представництво

(0542) 600 136

Тернопільське представництво (0352) 22 51 19
Харківське представництво

(067) 547 77 03

Херсонське представництво

(0552) 35 67 65

Хмельницьке представництво

(0382) 67 09 99

Черкаське представництво

(0472) 55 09 88

Чернігівське представництво

(067) 658 68 83

ТОВ «Спектр-Агро», 08700 м. Обухів, вул. Промислова 20.
e-mail: agro@spectr-agro.com

www.spectr-agro.com

