
КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ВІД БІОТИЧНОГО (ПАТОГЕНИ)
ТА АБІОТИЧНОГО (ЗОВНІШНІ УМОВИ) СТРЕСІВ

 0 днів очікування перед збиранням врожаю

 0 залишків в продукції

 Відсутність стійкості у патогенів

 Висока біо-доступність

 Висока сумісність

 Гнучке застосування: листкові обробки або 

внесення в кореневу зону

 Унікальний подвійних механізм впливу на 

патогени – пряма й імуномодулююча дія



імуностимулююча дія                                       :

Фосфіти призводять до змін обміну фосфору 
у грибкових організмів, викликаючи порушення:

- Окисно-відновлювальних реакцій
- Рівнів АТФ (енергетичний обмін клітин)
- Клітинних мембран

Внаслідок цього грибкові організми стають 
слабшими (менш життєздатними) і легше кон-
тролюються імунітетом рослин.

Фосфіти можуть переміщуватись як по флое-
мі, так і по ксилемі (можуть підійматись в зелені 
частини рослини, де відбувається фотосинтез, 
і можуть спускатись в кореневу систему) й ро-
блять системний захист проти збудників хвороб.

Оскільки фосфіти в рослинах окислюються 
повільно, вони залишаються в низ на тривалий 
період і переміщуються по всій рослині (тими ж 
шляхами, що й фосфати), забезпечуючи подов-
жений період захисної дії.

Іон фосфіта в рослині стимулює вироблення 
фенольних сполук відомих під загальною назвою 
фіто алексини, які є токсичними для патогенів та 
синтезуються рослинами при зараженні хворо-
ботворними мікроорганізмами.

Також, АміноАлексін® активує специфічні 
птоген-орієновані білки, які підвищують генетич-
ну стійкість рослин.

У випадку з АміноАлексін®, його превентив-
не внесення дозволяє підняти та підтримувати 
рівні фітоалексинів та патоген-орієнтованих біл-
ків (імунітету рослини) ще до атаки патогенів.

пряма дія                                        на патогени:

БІОТИчНИЙ (ХВОРОБИ) ТА АБІОТИчНИЙ (НЕСПРИяТЛИВІ фАКТОРИ 
НАВКОЛИШНьОГО СЕРЕДОВИщА) СТРЕСИ РІДКО КОЛИ ВИНИКАюТь ОКРЕМО,  

В ОСНОВНОМУ ОДИН ТИП СТРЕСУ СУПРОВОДИТь ІНШИЙ



                                       як альтернативне джерело ФосФору та калію:

анти-стресова дія                                       :

Фосфіти засвоюються рослинами через ли-
стя набагато швидше фосфатів.

У АміноАлексін® фосфор знаходиться у фос-
фітній формі (фосфіт калію), яка повільно окис-
люється при контакті з киснем або мікроорга-
нізмами. Тому фосфітну форму фосфору варто 
розглядати як повільну.

Саме через це при гострому дефіциті фосфору 
не варто розглядати фосфітну форму як джерело 
швидкого компенсування дефіциту фосфору.

АміноАлексін® містить вільні амінокислоти, 
отримані ексклюзивним методом ферментатив-
ного гідролізу.

Присутність амінокислот в препараті 
запобігає окисленню фосфіта у фосфат, 

що підвищує стабільність АміноА-
лексін® у порівнянні з простими 
фосфітами.

До того ж, амінокислоти під-
силюють проникнення елементів 

живлення та препаратів в листя – в 
даному випадку фосфітів. 

При атаці патогенів на рослини 
– біотичний стрес – рослини слабша-

ють, і стають більш схильними до темпера-
турних коливань, порушень водного режиму, хі-
мічному впливу та іншим негативним зовнішнім 
факторам – абіотичний стрес. І навпаки, росли-

ни послаблені абіотичними стресами, сильніше 
схильні до атак збудників хвороб. В цьому випад-
ку вільні амінокислоти в АміноАлексін® є потуж-
ним фактором, який допомагає рослині бороти-
ся з абіотичним стресом.

Амінокислоти також допомагають підтриму-
вати осмотичний потенціал (боротися зі зневод-
ненням клітин), адже атака патогенів на рослини 
завжди супроводжується порушенням водного 
балансу клітин рослини.

саме                                        дозволяє надати рослині 
комплексний захист



КульТурА НОрмА 
вИТрАТИ

СпОСІБ, ЧАС ОБрОБІТКІв

Зернові 
колосові

0,7-1,5 л/га Листкове підживлення:
1) Від фази 3-х листків до початку кущіння
2) Початок виходу в трубку
3) Вихід флагового листа або вихід колосу

Ріпак 0,7-1,5 л/га Листкове підживлення:
1) на стадії 4-6 листків
2) видовження стебла та/або рання стадія розвитку стручків

Кукурудза 0,7-1,0 л/га Листкове підживлення:
у фазу 6-8 листків, особливо при стресі від зниження температури

Соняшник 0,5-1,0 л/га Листкове підживлення:
у фазу «зірочки» («монетки»)

Соя 0,75-1,25 л/га Листкове підживлення:
1) у фазу бутонізації, разом з інсектицидами
2) при необхідності повторити через 12-14 днів

Цукровий 
буряк

0,75-1,0 л/га Листкове підживлення: разом з фунгіцидними обробітками

Картопля 0,75-1,5 л/га Листкове підживлення: разом з фунгіцидними обробками (окрім міді)

Томати, 
перець

0,75-1,5 л/га Листкове підживлення:
кожні 12-14 днів, починаючи через 2
тижні після висадки розсади

Плодові 1,0-2,0 л/га Листкове підживлення:
Зерняткові:
1) «Рожевий бутон»
2) «Горіх»
3) Активний ріст плодів (1-2 декада липня)
Кісточкові: Після цвітіння

4,0-8,0 Саджанці:  2-3 кратна обробка через систему крапельного зрошення, 
одразу після посадки з інтервалом 15-20 днів

Виноград 1,5-2,0 Листкове підживлення:
Обробки 3-4 рази за сезон, починаючи з фази 3-5 листків

4,0-8,0 Саджанці:  2-3 кратна обробка через систему крапельного зрошення, 
одразу після посадки з інтервалом 15-20 днів


