
СуСпензія чиСтого, хімічно не перетвореного гумуСу

®

БЛЕКДЖЕК
Є ПОТУЖНИМ СТИМУЛЯТОРОМ ДЛЯ РОСЛИН 
ТА МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

БЛЕКДЖЕК® - зареєстрована торгова марка Sofbey SARL, Швейцарія

ПреПарат нового Покоління – заміна гуматів

активатор ґрунту та висока ефективність 
При листовому внесенні

кислий рн (4-5), на відміну від гуматів, 
забезПечує високу сумісність в бакових 
суміШах та Підвищення ефективності  
інШих ПреПаратів

на відміну від гуматів, окрім гумінових 
та фульвокислот, ексклюзивно містить 
ульмінові кислоти та гумін, які найбільШ 
активні в рослинах

виготовлений з леонардиту Північної 
дакоти, найбільШ якісного джерела 
гумусових речовин в світі



2

10 ПРИЧИН 
ВИКОРИСТОВУВАТИ

1 БЛЕКДЖЕК® при потраплянні в ґрунт покращує його структуру, 

зменшує вміст солей, сприяє поглинанню поживних речовин, 

підвищує активність ґрунтових мікроорганізмів, активізує обмін 

катіонів в мікро- та макроелементах.

2 БЛЕКДЖЕК® за рахунок кислого рн стимулює розвиток кореневої 

системи, сприяє більш швидкому та кращому засвоєнню коренями 

більшої кількості важливих мікро- і макроелементів.

3 БЛЕКДЖЕК® містить елементи N, Cu, Zn, які природно входять  

до складу натурального леонардиту.

4 БЛЕКДЖЕК® – це інноваційний препарат, що містить ульмінові 

кислоти та гумін – сполуки, які стимулюють і активують ріст 

кореневої та вегетативної системи рослин і їх розвиток в цілому. 

крім того, ці сполуки не містяться в гуматах – препаратах на основі 

солей тільки гумінових та фульвокислот, що присутні на ринку.

5 БЛЕКДЖЕК® також відіграє роль природного хелатуючого агента 

мікро- та макроелементів, за рахунок чого вони краще засвоюються  

і розповсюджуються по всій рослині.

6 БЛЕКДЖЕК® знижує рн робочого розчину, підсилюючи ефект 

фітосанітарних обробок і сприяючи найшвидшому та повному 

проникненню поживних елементів в листя.

7 БЛЕКДЖЕК® може використовуватись як для листкового внесення, 

обробки насіння, так і при крапельному зрошенні, окремо і 

в комбінації з мікро- та макродобривами та фітосанітарними 

препаратами.

8 БЛЕКДЖЕК® має відмінну розчинність, завдяки чому зручний  

у застосуванні, не забиває форсунки обприскувачів чи крапельниці 

у системах крапельного зрошення. що, на відміну від гуматів, 

дозволяє застосовувати його в повних нормах витрати.

9 БЛЕКДЖЕК® – це високоефективний природний органічний 

біостимулятор, економічно вигідний завдяки низькій витраті  

на гектар.

10 БЛЕКДЖЕК® – це 100% натуральний препарат, в германії 

сертифікований для органічного землеробства.

®
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БЛЕКДЖЕК® це гумат? НІ!  

БЛЕКДЖЕК® це набагато більше ніж гумат!

до складу природного гумусу входять такі основні групи речовин:

	 ✓	 гумінові кислоти (розчинні тільки в лугах)

	 ✓	 фульвокислоти (розчинні в лужних і кислих розчинах)

	 ✓	 ульмінові кислоти (розчинні в спиртовому розчині гумінових кислот)

	 ✓	 гумін (не розчинний ані в лужних, ані в кислих розчинах)

  через складність виділення усіх цих активних гумусних сполук, а також через різну ступінь 
їх розчинності більшість препаратів доступних на ринку представляють собою гумати. 
гумати – це солі тільки гумінових та фульвокислот отримані при екстракції цих сполук 
калієвим або натрієвим лугом. рн гуматів лужний, вищий за 9.

 саме через це, компанія AMCOL MINERALS EUROPE поставила перед собою ціль зробити препа-
рат з кислим рн (4-5), який би містив окрім гумінових та фульвокислот ще й ульмінові кислоти та 
гумін, а також інші корисні поживні речовини що містяться в природному леонардиті. 

 тому був створений БЛеКДЖеК® – сусПензія чистого, хімічно не зміненого гумусу!

гумінові та фульвокислоти мають так звану «непряму дію», виступаючи в ролі активаторів ґрунту, 
стимулюючи метаболізм мікроорганізмів та динаміку поживних речовин.

таким чином, звичайні гумати, що містять тільки солі гумінових та фульвокислот більш активні для 
ґрунту, доцільність же листкового застосування гуматів є сумнівною, беручи до уваги їх склад та рн.

ульмінові кислоти і гумін, що містяться в БЛеКДЖеК®, навпаки, працюють як активатори росту 
рослин через «пряму дію» на рівні обміну речовин, гормональних та ферментативних процесів. 
Певні компоненти гуміну поглинаються й транспортуються безпосередньо судинною системою 
рослин і є каталізаторами численних обмінних процесів. ульмінові кислоти мають властивість 
іонізувати метали, виступаючи в ролі природних хелатуючих агентів. так само, як і гумін, ульмінові 
кислоти здатні стимулювати і посилювати розвиток кореневої системи.

саме завдяки повному спектру гумусових компонентів БЛеКДЖеК®, на відміну від гуматів, надзви-
чайно активний і корисний для рослин при листковому внесенні. і так само ефективний при засто- 
суванні через систему крапельного зрошення, оскільки гумінові та фульвокислоти в БЛеКДЖеК® 
знаходяться у первісному вигляді (а не у вигляді солей як у гуматах) й максимально корисні та 
активні в ґрунті.

БЛеКДЖеК® містить: гумінові кислоти 19-21 %, фульвокислоти 3-5 %.

рослини озимої пшениці

Після 
обробки
НАСІННЯ
БЛЕКДЖЕК®

Без 
обробки
БЛЕКДЖЕК®



Культура СпоСіб і чаС заСтоСування норма витрати
(1 обробка)

Пшениця, ячмінь, соя, горох 
та ін. * Обробка насіння 0,5 - 1,5 л/т

Пшениця, ячмінь озимі Весна – початок весняної вегетації 0,5 - 1,5 л/га

Пшениця, ячмінь ярі, овес Кущення 0,5 – 1,0 л/га

Кукурудза 3 – 5 лист, через 2 – 3 тижні 1,0 – 2,0 л/га

Соняшник 4 – 6 лист, через 2 – 3 тижні 1,0 – 2,0 л/га

Ріпак озимий Весна – на початку відновлення вегетації 1,0 – 1,5 л/га

Ріпак ярий 4 – 6 лист 1,0 – 1,5 л/га

Цукровий і столовий буряк
5 – 6 лист

1,5 – 2,0 л/га
Перед змиканням міжрядь

Виноград столовий

При довжині пагонів 20 – 25 см

0,10 %Перед цвітінням

Ріст і розвиток ягід (фаза «горошини»)

Разом з хелатом заліза, через систему крапельного зрошення 2,5 л/га

Розсада овочів Полив перед і після висадки 0,25 %

Суниця

Замочування коренів перед висадкою, або внесення через систему 
крапельного зрошення 0,25 %

На початку вегетації, разом з Терра-Сорб фоліар, 1,5 л/га  
(Терра-Сорб комплекс, 1,0 л/га) 2,0 л/га

Плодові дерева

Полив саджанців після висадки, повторити через 15 – 20 днів 0,25 %

2 – 3 обробки через систему крапельного зрошення з інтервалом  
20 – 30 днів 2,5 л/га

2 – 4 оброки за сезон. Суміщати з листовими підкормками, внесенням 
пестицидів та гормональних препаратів 0,05 – 0,1%

Овочі відкритого ґрунту
2 – 3 внесення через систему крапельного зрошення з інтервалом  
20 – 25 днів, починаючи з висадки розсади 2,5 л/га

2 обробки з інтервалом 18-20 днів, починаючи з висоти рослин – 20 – 25 см 0,5 – 1,0 л/га

Овочі закритого ґрунту

2 – 3 внесення через систему крапельного зрошення. Після висадки –  
1,0 л/га, повторяти по 0,5 л/га через 20 – 30 днів 0,5 – 1,0 л/га

2 обробки з інтервалом 18 – 20 днів, починаючи з висоти рослин –  
20 – 25 см 0,5 – 1,0 л/га

Картопля, морква, цибуля

Обробка посадкового матеріалу перед висадкою 1,5 л/т

При висоті рослин 20 – 25 см
1,0 – 2,0 л/га

Через 2 – 3 тижні

* Знаходиться в стадії реєстрації

Рекомендується вносити БЛЕКДЖЕК® в бакових сумішах з добривами/підживленнями, регуляторами росту/гормонами, засобами 
захисту рослин. БЛЕКДЖЕК® має властивість знижувати (підкислювати) рН розчину. До того ж, БЛЕКДЖЕК® має властивість зв’язувати 
іони Ca та Mg, які обумовлюють жорсткість води. Тому, особливо у випадку жорсткої води і препаратів з лужною реакцією, в резуль-
таті додавання БЛЕКДЖЕК® рН розчину буде більш кислим, вода буде пом’якшуватись, підвищується засвоюваність та ефективність 
усіх компонентів бакової суміші. БЛЕКДЖЕК® також володіє буферними властивостями та покращує змочування рослин (зменшує 
поверхневий натяг робочого розчину).

Ексклюзивний представник  
виробника в Україні та країнах СНД:

АВЕНТРО Сарл, Женева, Швейцарія 
Україна: +38 067 502 56 63 
Швейцарія: +41 79 353 73 87 
info@aventro.net;  www.aventro.net

Виробник: 
Амкол Мінералз Європа Лтд,  
Великобританія 

Дистриб’ютор:

 
 

 
Центральний офіс: 
пров. Чорновола, 3, с. Софіївська Борщагівка (промвузол Жуляни), 
Києво-Святошинський р-н, Київска обл., Україна, 08131.

Поштова адреса: 03191, м. Київ-191, а/с 50. 
+38 044 536 92 00, +38 044 354 35 60, +38 044 501 88 30 
office@eridon.ua;  www.eridon.ua

ЗАСТОСУВАННЯ


