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КЕЛІК КАЛІЙ – 50% K2O, 
4,5% КАЛІЙ ЕДТА

Спеціальне добриво Келік Калій – 
незмінний лідер серед рідких ка-
лійних добрив для позакореневих 
підживлень. До його складу вхо-
дить 50% калію у рідкій формі, 
частина якого хелатизована ЕДТА.
Конкуруючими особливостями 

добрива Келік Калій є сировина, з 
якої воно виготовлене (К2CO3), та 
наявність хелатуючого агента. Такі 
властивості забезпечують швидке 
проникнення та включення калію 
до метаболічних процесів рослин, 
що збільшує ефективність калій-
ного живлення в другій половині 
вегетації.
Добриво Келік Калій доцільно за-

стосовувати в період інтенсивного 

КЕЛІК КАЛІЙ І КЕЛІК КАЛІЙ-КРЕМНІЙ
ГАРАНТ ЯКОСТІ ВРОЖАЮ

накопичення біомаси культурами – 
перші тижні після появи сходів. 
Позакореневі підживлення польових 
культур добривом Келік Калій в 
цей період покращують засвоєння 
іонів калію із ґрунту, забезпечують 
фізіологічно необхідний баланс в 
обміні азоту й фосфору, стимулю-
ють енергетичний і гормональний 
метаболізм. Рослини, обробле-
ні добривом Келік Калій, краще 
споживають калій із ґрунтового 
комплексу, синтезують гормони 
росту, завдяки чому інтенсивні-
ше накопичується вегетативна і 
коренева маса, не витягуються, 
формують міцні потовщені стебла 
і стають більш витривалими до 
впливу патогенів. За рахунок по-
силеного вуглеводневого синтезу, 
контрольованого функціонування 
продихів листової пластини добри-
во Келік Калій підвищує стійкість 
культур до абіотичних стресів, 
особливо за умов різких перепадів 
денних/нічних температур.
Практично підтверджена ефек-

тивність добрива Келік Калій для 
збільшення продуктивності по-
льових культур при застосуванні 
його в другій половині вегетації. 
На відміну від сульфату, нітрату 
чи фосфату, до складу Келік Ка-
лію входить «чистий» калій, тому 
азот, сірка чи фосфор не блоку-
ють його включення в біохімічні 
реакції рослинного організму. За 
рахунок цього добриво підвищує 
концентрацію калію в тканинах 
листків, запускаючи своєрідний 
«калійний насос», тобто змушуючи 
рослини активніше поглинати 

елемент кореневою системою. 
Це збільшує об’єм потоку асимі-
лянтів і активує синтез АТФ, яка 
забезпечує рослинний організм 
енергією для переміщення молекул 
вуглеводів від місць утворення до 
репродуктивних органів.
Позакореневі підживлення зер-

нових колосових культур добривом 
Келік Калій у період наливу зерна 
забезпечують відтік поживних 
речовин у зернівку – відповідно 
збільшується маса, натура і якість 
зерна. У виробничих умовах одно-
разове застосування Келік Калію 
в період наливу зерна за рахунок 
покращення якісних характе-
ристик забезпечує збільшення 
врожайності на 5–10%.

Рекомендуємо застосовувати 
добриво Келік Калій на всіх сіль-
ськогосподарських культурах 
для позакореневих підживлень 
дозою 0,5–1,5 л/га.

КЕЛІК КАЛІЙ-КРЕМНІЙ –
20% K2O, 2% КАЛІЙ ЕДТА,
13% КРЕМНІЮ

Спеціальне добриво Келік Калій-
Кремній – менш концентроване за 
вмістом калію порівняно з добривом 
Келік Калій, проте збагачене крем-
нієм і завдяки унікальній технології 
виробництва містить хелатуючий 
агент ЕДТА. За рахунок поєднання 
калію та кремнію добриво «Келік 
Калій-Кремній» чинить багатофунк-
ціональний вплив на збільшення 
продуктивності культур.

Серед польових культур найбіль-
шими кремнієфілами є соняшник, 
цукровий буряк і зернові колосові. 
Основними функціями поза-

кореневих підживлень посівів 
польових культур добривом Келік 
Калій Кремній є підвищення стій-
кості до несприятливих умов, що 
виражається в потовщенні епідер-
мальних тканин, пришвидшенні 
зростання і посиленні кореневої 
системи, покращенні засвоєння 
інших елементів живлення; ак-
тивуванні процесів фотосинтезу 
та підвищенні якісних показників 
врожаю.
Механізм дії спеціального до-

брива Келік Калій-Кремній:
– Складники добрива сприяють 

зміцненню кремнієцелюлозної 
мембрани, підвищують пластич-
ність і механічну міцність тканин, 
що забезпечує зміцнення стебла, 
а відтак зменшення втрат від ви-
лягання посівів, механічних по-
шкоджень та уражень шкідниками.

– Келік Калій-Кремній покращує 
діяльність кореневої системи, тобто 
засвоєння ґрунтового живлення. 
За рахунок оптимізації кремнієвого 
живлення збільшується біомаса 
коренів і обсяг їхньої загальної 
та робочої абсорбуючої поверхні. 
Рослини, оброблені добривом, 
активніше синтезують вуглеводи 
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Потреба калію кг на 1 т вирощеної продукції

Озима 
пшениця

Озимий 
ріпак Кукурудза Соняшник Соя Горох Нут

22 108 20 104 40 35 75
(Міжнародний інститут живлення рослин, США)

АГРОНОМ №2  |  травень 2018

Вже понад 35 років іспанська 
компанія Atlantica Agricola за-
ймає лідируючі позиції у світі 
зі впровадження високоефек-
тивних інноваційних продуктів 
для підвищення ефективності 
мінерального живлення куль-
тур. Унікальні формуляції, 
легкість у застосуванні та по-
тужна активуюча дія кожного 
добрива забезпечують попит 
продукції Atlantica Agricola 
в більш як 80 країнах світу. 
Найкращі марки добрив ви-
робництва компанії успішно 
використовуються й на україн-
ських ланах. Серед них відомі 
антистресанти Амінокат 30 і 

Фітомаре, регулятори росту 
та розвитку Райкат Старт і 
Разормін, продукти з фунгіцид-
ною дією Атланте й Атланте 
Плюс, коректори мінерального 
живлення Мікрокат, комплексні 
спеціальні добрива Солюкат 
Плюс. Серед продуктів, які без-
посередньо збільшують якісні 
показники вирощеної продукції, 
чільні місця займають калійні 
добрива марки «Келік». Вони 
вироблені за унікальною техно-
логією, що забезпечує швидке 
проникнення макромолекули 
калію через листову кутикулу 
та включення елемента в ме-
таболізм рослини.

АГРОНОМ №2  |  травень 2018

Валентина Ямкова, канд. с.-г. наук,
керівник відділу науки та агрохімічного сервісу;

• Інтенсивність процесів фотосинтезу, синтез фітогормонів, білків, вуг-
леводів і цукрів проходить за участю ферментів калійного походження.
• Ензимна активність калію сприяє інтенсивності гідратації колоїдів 
цитоплазми, що підвищує тургор клітин і та сприяє утриманні вологи 
рослинним організмом.
• Властивість калію регулювати діяльність продихів листової пластини 
підвищує стійкість культур до осмотичних стресів.
• Калій виконує важливу функцію в засвоєнні та переміщенні поживних 
речовин, що надає йому статусу «елемента якості».

ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ КАЛІЮ
 ПОВ’ЯЗАНА З АКТИВНІСТЮ ОСНОВНИХ

 БІОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ
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накопичення біомаси культурами – 
перші тижні після появи сходів. 
Позакореневі підживлення польових 
культур добривом Келік Калій в 
цей період покращують засвоєння 
іонів калію із ґрунту, забезпечують 
фізіологічно необхідний баланс в 
обміні азоту й фосфору, стимулю-
ють енергетичний і гормональний 
метаболізм. Рослини, обробле-
ні добривом Келік Калій, краще 
споживають калій із ґрунтового 
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росту, завдяки чому інтенсивні-
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продихів листової пластини добри-
во Келік Калій підвищує стійкість 
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особливо за умов різких перепадів 
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тивність добрива Келік Калій для 
збільшення продуктивності по-
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його в другій половині вегетації. 
На відміну від сульфату, нітрату 
чи фосфату, до складу Келік Ка-
лію входить «чистий» калій, тому 
азот, сірка чи фосфор не блоку-
ють його включення в біохімічні 
реакції рослинного організму. За 
рахунок цього добриво підвищує 
концентрацію калію в тканинах 
листків, запускаючи своєрідний 
«калійний насос», тобто змушуючи 
рослини активніше поглинати 

елемент кореневою системою. 
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Келік Калій у період наливу зерна 
забезпечують відтік поживних 
речовин у зернівку – відповідно 
збільшується маса, натура і якість 
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ність і механічну міцність тканин, 
що забезпечує зміцнення стебла, 
а відтак зменшення втрат від ви-
лягання посівів, механічних по-
шкоджень та уражень шкідниками.
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цитоплазми, що підвищує тургор клітин і та сприяє утриманні вологи 
рослинним організмом.
• Властивість калію регулювати діяльність продихів листової пластини 
підвищує стійкість культур до осмотичних стресів.
• Калій виконує важливу функцію в засвоєнні та переміщенні поживних 
речовин, що надає йому статусу «елемента якості».

ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ КАЛІЮ
 ПОВ’ЯЗАНА З АКТИВНІСТЮ ОСНОВНИХ

 БІОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ
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та цукри й вирізняються поси-
леним кореневим диханням, що 
забезпечує позитивний ефект на 
діяльність мікоризи.
Під впливом складників добрива 

зростає асиміляція культурами 
азоту, кальцію, калію та магнію 
із ґрунту. Підвищується мобіль-
ність у рослинних тканинах іонів 
марганцю та бору. Симбіотична 
взаємодія калію та кремнію покра-
щує азотний обмін, що зменшує 
надмірний синтез ауксинів – ви-
тягування рослин у висоту.

– Добриво Келік Калій-Кремній за-
безпечує потужний біо стимулюючий 
вплив на активність фотосинте-
т ичної діяльності культур. Калій 
посилює асиміляцію СО2 та є 
невід’ємною складовою ензимів, 
що відповідають за утворення 
вуглеводів. Кремній підсилює 
сприйняття квантів світла мо-
лекулами хлорофілу «а», підви-
щує фотосинтетичний потенціал 
рослинного організму та сприяє 
біосинтезу необхідної кількості 
пластидних пігментів. Він також 
активує потенціал фотосинтетич-
них реакцій навіть за умов низької 
ФАР. Листя рослин, оброблених 
добривом Келік Калій-Кремній, 
вирізняється темно-зеленим за-
барвленням і міцною листовою 
пластинкою.

– За рахунок присутності в до-
бриві кремнію зростає опірність 
культур до осмотичних стресів; 
раціональніше використовується 
волога. За даними науковців, крем-
ній здатен змінювати кут листя, 
що зменшує випаровування та 
суттєво впливає на охолодження 
листків за високої температури. 
Формування біокремнієвих струк-
тур на поверхні листя забезпечує 
його захист від пересушування.

– Практично підтверджено, що 
позакореневі підживлення зерно-
вих колосових культур добривом 
Келік Калій-Кремній у фазі коло-
сіння посилюють функціонуван-
ня листової поверхні, сприяють 
підвищенню озерненості колоса, 
перенаправленню асимілянтів до 
зернівки та, завдяки присутності 
кремнію, потовщенню епідермаль-
ного шару насіння й максималь-
ному його виповненню.

– Позитивний  вплив  Келік 
Калій-Кремнію на урожайність 
пов’язаний із підвищенням за-
хисних функцій рослинного ор-
ганізму – синтезом органічних 

метаболітів, які відповідають за 
захисні реакції.
На практиці доведено, що росли-

ни озимої пшениці, які оброблялись 
добривом Келік Калій-Кремній, 
мають підвищену стійкість до 
ураження грибковими хворобами 
(борошниста роса, септоріоз, фу-
заріоз), пошкоджень шкідниками 
(тля, злакова муха тощо).
Слід зазначити, що зменшення 

пестицидного навантаження на 
агроценоз є важливим критерієм 
при виборі технології за умов не-
дотримання чергування культур 
у сівозміні, загущених посівах, 
нульовому чи мінімальному об-
робітку ґрунту.

Рекомендовані норми для 
позакореневих підживлень по-
льових культур добривом Келік 
Калій-Кремній – 0,5–1,5 л/га. 
Кількість обробок залежить 
від фізико-хімічних показників 
ґрунту. 

Шановні аграрії, запрошуємо вас 
до співпраці! Інтенсивні технології 
вирощування сільськогосподар-
ських культур не обмежуються 
вагою бункера, а передбачають 
отримання якісних стандартизо-
ваних показників, які є основним 
резервом харчової промисловості. 
Калійні добрива лінійки Келік – це 
одна з передумов отримання мак-
симуму віддачі від застосованих 
технологій. 

ЗАПРОШУЄМО ДО 
ВЗАЄМОВИГІДНОЇ СПІВПРАЦІ:

ТОВ «ВIТЕРА УКРАЇНА» –
ексклюзивний постачальник в
Україну спеціальних мінеральних 
добрив виробництва «Atlantica 
Agricola» (Iспанія) та «ICL Specialty 
Fertilizers» (Iзраїль)

Тел./факс +38 (044) 484-41-41
office@viteraukraine.com,
www.viteraukraine.com

Науково-консультаційний відділ: 
(050) 380-06-82,
yamkova@viteraukraine.com

Регіональні дирекції
з розвитку та лабораторії:
Центр:      +38 (050) 468 79 00,
              podolian@viteraukraine.com
              +38 (050) 468 79 90,
              slupitska@viteraukraine.com 
              +38 (050) 436 92 87,
              rozumnyuk@viteraukraine.com 
Південь:   +38 (050) 468 74 68,
              dryzheruk@viteraukraine.com
Південний схід: +38 (050) 468 78 97,
              movchan@viteraukraine.com
Північний схід: +38 (095) 275 66 24,
              lebid@viteraukraine.com
Захід:       +38 (050) 468 54 68,
              chaban@viteraukraine.com
              +38 (050) 324 68 83,
              mironets@viteraukraine.com
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