Натуральне листове добриво-біостимулятор
з амінокислотами та мікроелементами

www.hollandfarming.com

Стимулятор
метаболізму рослин
Рослини споживають макроелементи (азот, фосфор, калій),
мезоелементи (кальцій, магній, сірка) і мікроелементи. При цьому,
вони самі виробляють власні регулятори росту (ауксини, цітокінини,
гібереліни, етилен та абсцізова кіслота). В стресових ситуаціях
продукування регуляторів росту в рослині сильно знижується. Такі
чинники як спека, посуха, заморозки, фітотоксичність спричиняють
втрату біологічного потенціалу, що істотно знижує врожайність.
Кропмакс містить в ультраконцентрованому вигляді весь склад
ростових регуляторів росту, будучи потужним стимулятором
метаболізму рослин.

Ханс Лінденберг
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Кропмакс
В 1991 році, голландський вчений Ханс Лінденберг отримав патент на Кропмакс, ультра концентроване
натуральне добриво-біостимулятор рослинного походження. За рахунок унікального складу та багатосторонньої дії на ростові процеси рослин, Кропмакс до сьогоднішнього дня залишається найкращим в
класі біостимуляторів. У своєму складі, окрім макро- та мікроелементів, Кропмакс містить амінокислоти,
полісахариди, рослинні вітаміни, стимулятори росту та ензими. Це єдине добриво яке містить всі три
форми ростових фітогормонів в активні фазі. Така складова надійно контролює стрес протягом всієї вегетації і забезпечує безперебійний ріст культур.
Завдяки високій концентрації, норма використання добрива складає 0,5–1 літр на 1 га.
Кропмакс належить до екологічних продуктів оскільки виробляться з рослинної сировини таких культур
як соя, рис та цукрова тростина.
Кропмакс має посвідчення від Інспекції з сертифікації «BCS Öko-Garantie» GmbH на застосування в органічному сільському господарстві.
Кропмакс відомий в 47 країнах світу куди він експортується і де має відповідну реєстрацію.

Унікальний склад Кропмакс робить його незамінним
протягом всього періоду вегетації рослини
Амінокислотний склад, %

Склад Кропмаксу (вміст в 1 літрі препарату):
N

0,2% (2000 мг N/літр)

P

0,4% (4000 мг P/літр)

K

0,02% (200 мг K/літр)

Залізо (Fe)

220 мг/літр

Магній (Mg)

550 мг/літр

Цинк (Zn)

49 мг/літр

Мідь (Cu)

35 мг/літр

Марганець (Mn)

54 мг/літр

B, Ca, Mo, Co, Ni

10 мг/літр

Амінокислоти
Мультивітаміни, ензими
Стимулятори росту

ультра концентрат
+++
ауксини, цитокеніни, гібереліни

Аланін
Аргінін
Аспарагін
Валін
Гліцин
Глутамін
Гістидин
Ізолейцин
Метіонін
Лізин
Лейцин
Пролін
Серин
Треонін
Тирозин
Цистин
Фенілаланін

12
1
26
8
5
18
1
5
1
3
5
4
5
4
3
1
3

Завдяки високій концентрації, норма витрати продукту складає 0,5 – 1 л/га
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Агрономічні властивості Кропмаксу


Сприяє швидкому проростанню насіння, дружнім сходам та
активному розвитку кореневої системи, завдяки чому у рослин
значно підвищується стійкість до посухи та стресів.

Додаткове поглинання
кореневою системою основного
живлення
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Підвищує рівень гілкування та кущення рослин.



Значно покращує резистентність рослин до хвороб та шкідників.
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Збільшує урожайність та підвищує якість продукції.
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Покращує ефективність застосування мінеральних добрив та
пестицидів.
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Сумісний з пестицидами та розчинами мінеральних добрив в
бакових сумішах.
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Дія Кропмаксу ґрунтується
на взаємодії активних компонентів
Амінокислоти
– до складу Кропмаксу входять 17 амінокислот
рослинного походження, більша частина з яких
належить до незамінних.

Мідь – через ферменти впливає на вуглеводневий
і азотний метаболізм.

Аденін – похідною якої є транс-зеатін та інші цитокініни, відповідальні за поділ клітин.

Молібден – в рослині є компонентом ряду ферментів редуктаз. Він тісно пов’язаний з метаболізмом
азоту. Найважливіші ферменти, які містять молібден, - це нітрогеназа і нітратредуктаза.

Триптофан – попередник ростових гормонів індол-три-оцтової кислоти (ауксини), які активно
впливають на формування кореневої системи.
Метіонін – попередник фітогормону етилену, відповідального за дозрівання плодів.

Марганець – приймає участь у фотолізі води при
фотосинтезі.

Бор – один з незамінних мікроелементів. Відсутність бору порушує обмін цукрів.
Полісахариди - джерело енергії.

Мікроелементи:

Ензими - каталізатори біохімічних процесів.

Залізо – є в складі багатьох ферментів. Без заліза
неможливе утворення генів, ріст ядер.

Вітаміни:

Цинк - має важливу роль у метаболізмі рослин, бо
він є компонентом більш ніж 300 ферментів. Для
рослин особливо важлива участь цинку в синтезі
амінокислоти триптофану – попередника фітогормону ауксину.
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Аскорбінова кислота - сильний відновлювач, антиоксидант.
Вітамін Е (токоферол) - підвищує заплідненість.
Каротиноїди – попереджують надмірний ріст верхівки.

Дія препарату Кропмакс
Стимулювання фізіологічної активності


підтримка об’єму клітини (водний потенціал
тканин захищений)



збільшення кількості клітин



покращення синтезу протеїнів

Кропмакс

Контроль

Кропмакс

Контроль

Кропмакс

Контроль

Пряма дія на розвиток
кореневої системи
Активна дія на метаболізм рослини стимулює
зростання кореневої системи для кращого
використання живлення з ґрунту.

Дія біостимулятору
Кропмакс на процеси
росту
(Сходи та розвиток озимої пшениці)
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Системність


Рослина виробляє більше енергії необхідної
для свого зростання і накопичення резервів
(зерно, плоди, коріння).



Кропмакс стимулює перерозподіл живильних
та резервних речовин до молодих органів з
активним зростанням.



Завдяки своїй системній дії та ефекту транспортування, Кропмакс сприяє кращому розподілу мінералів в усій рослині за короткий час.



Препарат підвищує інтенсивність фотосинтезу
та подовжує життя фотосинтетичного апарату
рослини.



Велика швидкість поглинання рослиною.



Краща біодоступність мінеральних елементів
(комплементарний ефект).

Ефективність
Кропмаксу на
кукурудзі

Контроль

Кропмакс

Контроль

Кропмакс

Ефективність
Кропмаксу на
озимому ріпаку
Такий прийом
особливо ефективний
при пізніх термінах
посіву
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Географія реєстрації
Нідерланди
Німеччіна
Бельгія
Іспанія
Португалія
Італія
Греція
Боснія
Румунія
Молдова
Болгарія
Македонія
Сирія
Ліван
Єгипет
Ємен
Кенія
Уганда
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Танзанія
Ефіопія
Сенегал
Гана
Сьєра Леоне
Камерун
Сурінам
Пакистан
Бразилія
Еквадор
Австралія
Україна
США
Казахстан
Білорусь
Грузія
Вірменія
Парагвай

Ефективність застосування Кропмакс
(середня урожайність за три роки 2015-2018, вибірка –18 полів)
На озимій пшениці
Варіант
досліду

Кількость
обробок

1. Контроль

Норма добрива, л/га

Урожайність, Приріст урожаю
т/га
т/га
%

На одну
обробку

На всі
обробки

-

-

-

5,3

-

-

2. Кропмакс

2

0,5

1,0

6,4

1,1

21

Варіант
досліду

Кількость
обробок

1. Контроль

-

-

-

3,1

-

-

2. Кропмакс

2

0,5

1,0

4,0

0,9

29

Варіант
досліду

Кількость
обробок

1. Контроль

-

-

-

6,9

-

-

2. Кропмакс

2

0,5

1,0

8,6

1,7
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На соняшнику
Норма добрива, л/га
На одну
обробку

Урожайність, Приріст урожаю
т/га
На всі
обробки
т/га
%

На кукурудзі
Норма добрива, л/га
На одну
обр обку

Урожайність, Приріст урожаю
т/га
На всі
обробки
т/га
%

На сої
Варіант
досліду

Кількость
обробок

1. Контроль
2. Кропмакс
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Норма добрива, л/га

Урожайність, Приріст урожаю
т/га
т/га
%

На одну
обробку

На всі
обробки

-

-

-

4,1

-

-

2

0,5

1,0

5,3

1,2
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На озимому ріпаку
Варіант
досліду

Кількость
обробок

1. Контроль
2. Кропмакс

Норма добрива, л/га

Урожайність, Приріст урожаю
т/га
т/га
%

На одну
обробку

На всі
обробки

-

-

-

2,9

-

-

2

0,5

1,0

3,8

0,9

31

На цукрових буряках
Варіант
досліду

Кількость
обробок

1. Контроль
2. Кропмакс

Норма добрива, л/га

Урожайність, Приріст урожаю
т/га
т/га
%

На одну
обробку

На всі
обробки

-

-

-

35

-

-

1

1,0

1,0

49

14

39

На картоплі
Варіант
досліду

Кількость
обробок

1. Контроль

Норма добрива, л/га

Урожайність, Приріст урожаю
т/га
т/га
%

На одну
обробку

На всі
обробки

-

-

-

34

-

-

2. Кропмакс

2

0,5

1,0

43

9

26

Варіант
досліду

Кількость
обробок

1. Контроль

На помідорах
Норма добрива, л/га

Урожайність, Приріст урожаю
т/га
т/га
%

На одну
обробку

На всі
обробки

-

-

-

54

-

-

2. Кропмакс

2

0,5

1,0

67

13

24

Варіант
досліду

Кількость
обробок

1. Контроль
2. Кропмакс

На цибулі
Норма добрива, л/га

Урожайність, Приріст урожаю
т/га
т/га
%

На одну
обробку

На всі
обробки

-

-

-

69

-

-

2

0,5

1,0

85

16

23
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Технологічні схеми застосування
На зернових
Передпосівна обробка насіння
0,3 л/т

Прапорцевий листок
0,5 л/га

Середина кущення
0,5 л/га

На кукурудзі
Передпосівна
обробка насіння
0,3 л/т

10-12 листків
0,5 л/га

4-6 листків
0,5 л/га

На соняшнику
Передпосівна обробка насіння
0,3 л/т

3-4 пари листків
0,5 л/га
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Бутонізація
0,5 л/га

Технологічні схеми застосування
На ріпаку
Передпосівна обробка насіння
0,3 л/т
Бутонізація
0,5 л/га
2-3 тижні після
відновлення вегетації
0,5 л/га

На сої
Передпосівна обробка насіння
0,3 л/т

Бутонізація
0,5 л/га

3-5 листків
0,5 л/га

На цукровому буряку
Передпосівна обробка насіння
0,3 л/т

Змикання рядків
0,5 л/га

4-6 справжніх листків
0,5 л/га
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На томатах

Технологічні схеми застосування
На картоплі
Передпосівна обробка насіння
0,3 л/т

Бутонізація
0,5 л/га

Стеблування
0,5 л/га

На томатах, перцю, баклажанах
Передпосівна обробка насіння
0,3 л/т

Бутонізація
0,5 л/га

4-5 справжніх
листочки
0,5 л/га

На моркві
Передпосівна
обробка насіння
0,3 л/т

Інтенсивний ріст коренеплоду
0,5 л/га

Формування коренеплоду
0,5 л/га
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Технологічні схеми застосування
На цибулі
Передпосівна обробка насіння
0,3 л/т

Інтенсивний ріст
вегетативної маси
0,5 л/га

4-6 листків
0,5 л/га

На капусті
Передпосівна обробка насіння
0,3 л/т
4-6 листків
0,5 л/га

Формування головки
0,5 л/га

На огірках
Передпосівна обробка насіння
0,3 л/т

Цвітіння
0,5 л/га

Друга хвиля плодоношення
0,5 л/га

Бутонізація
0,5 л/га
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Технологічні схеми застосування
На суницях
Початок цвітіння
0,5 л/га
Відновлення вегетації
0,5 л/га

На винограднику

Довжина пагонів
15-20 см
0,5 л/га

Перед цвітінням

Ріст ягід
0,5 л/га

0,5 л/га

На садових культурах

Рожевий бутон
0,5 л/га
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Обпадання
пелюсток

Розмір плоду з
волоський горіх

0,5 л/га

0,5 л/га

Рекомендації до застосування Кропмаксу
Кропмакс використовують як для обробки насіння так і для позакореневого листкового підживлення
сільськогосподарських культур. Ефективність добрива Кропмакс буде вищою чим якісніше буде
проведене розпилення розчину при позакореневому листковому підживленні.


Приготування робочого розчину : додавати Кропмакс до чистої, напівзаповненої ємкості.



Об’єм робочого розчину -150 - 500 л/га. Вносити при постійному перемішуванні.



Сумісність: Кропмакс сумісний з більшістю препаратів для обробки рослин.



Обов’язково проводити попереднє тестування.



Обмеження на застосування: не використовувати при низьких температурах.



У разі високих денних температур повітря, застосовувати у ранкові або вечірні години.



Мінімальна температура зберігання : 0° C.



Фасування – каністри по 1, 5 та 20 літрів.
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Регіональні представництва компанії
«Бізон-Тех 2006», офіційного дистрибутора
біостимулятора Кропмакс в Україні
Вінницьке
регіональне представництво
21022, м. Вінниця, вул. Енергетична, 3
тел.: (0432) 66-45-33
Волноваське
регіональне представництво
85700, Донецька обл., м. Волноваха,
вул. Кості Бабіна, 6
тел/факс: (06244) 4-14-31
Житомирське
регіональне представництво
10031, м. Житомир,
вул. Зв’ягельська, 19
тел.: (067) 620-20-53
Закарпатське
регіональне представництво
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево,
вул. Пряшівська, 11
тел.: (03131) 3-74-16, (067) 956-81-48
Запорізьке
регіональне представництво
70002, Запорізька обл.,
м. Вільнянськ, пров. Гнаровської, 7
тел.: (061) 434-47-74
Каховське
регіональне представництво
74800, Херсонська обл., м. Каховка,
вул. Соборності, 126а (промзона)
тел.: (05536) 5-73-12
Київське регіональне
представництво
03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, корпус «Е»,
факс: (044) 531-34-42
Київський офіс по роботі з
агрохолдингами
03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, корпус «Г»,
тел.: (067) 473-77-57
Криворізьке регіональне
представництво
50036, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10
тел./факс: (0564) 64-60-30
Кіровоградське
регіональне представництво
25002, м. Кропивницький,
вул. Преображенська, 79-А
тел.: (050) 456-66-57

Куйбишевське
регіональне представництво
71030, Запорізька обл.,
смт. Комиш-Зоря,
вул. Вокзальна, 2
тел/факс: (06147) 2-06-03
Луганське
регіональне представництво
92303, Луганська обл.,
смт. Новопсков,
пров. Млиновий, 1
тел.: (095) 556-84-28
Львівське
регіональне представництво
80461, Львівска обл.,
смт. Запитів,
вул. Київська, 236
тел./факс: (032) 277-77-99
Миколаївське
регіональне представництво
54030, м. Миколаїв,
вул. Нікольська, 25/1, оф. 306
тел.: (067) 520-33-94
Одеське регіональне
представництво
65033, м. Одеса,
вул. Василя Стуса, 2Б
тел./факс: (048) 734-71-80
Первомайське
регіональне представництво
55200, Миколаївська обл.,
м. Первомайськ,
вул. Достоєвського Федора, 2-д/1
тел./факс: (05161) 7-31-44
Полтавське
регіональне представництво
36003, м. Полтава, ул. Коваля, 2
тел./факс: (0532) 61-56-12
Рівненське
регіональне представництво
33013, м. Рівне,
вул. Князя Володимира, 75,
офіс 39/40
тел.: (0362) 46-04-45
Слобожанське
регіональне представництво
63200, Харківська обл.,
смт. Нова Водолага,
вул. Донця Григорія, 58-А
тел./факс: (05740) 4-44-44

Тернопільське
регіональне представництво
47722, Тернопільська обл.,
с. Острів, вул. Промислова, 13-А
тел.: (098) 351-17-84
Токмацьке
регіональне представництво
71700, м. Токмак, Запорізька обл.,
вул. Гоголя 130/1
тел./факс: (06178) 4-54-34
Томаківське
регіональне представництво
53540, Дніпропетровська обл.,
смт. Томаківка,
вул. Ярослава Мудрого 47-А
тел.: (05668) 3-51-48, (067) 256-23-46
Уманське
регіональне представництво
20300, м. Умань,
вул. Дерев’янка, 5/7
тел.: (067) 440-75-91
Харківське
регіональне представництво
61037, м. Харків,
пр. Московський 199-Б, оф. 717,
тел/факс +38 (057) 763-29-76
Херсонське
регіональне представництво
73000, м. Херсон,
вул. Лютеранська 24, офіс, 610
тел.: (067) 614-38-19
Хмельницьке
регіональне представництво
29010, м. Хмельницький,
вул. Черновола 7
тел.: (0382) 79-42-24
Черкаське
регіональне представництво
18029, м. Черкаси,
вул. Смілянська 173/1
тел.: (0472) 55-26-45

Головний офіс
ПП «Бізон-Тех 2006»

Вул. Ломоносова 71-Г,
м. Київ, 03189
тел. +38 (044) 391-44-40
тел. +38 (044) 391-44-41
office@bizontech.ua

