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РОСЛИННИЦТВОРОСЛИННИЦТВО

ментів не пе ре ви щує 500–2000 мг/л, 
при цьо му ре ко мен до ва не до зу ван ня 
ста но вить від 100 до 500 мл/га. Аналізу
ю чи ці ци ф ри, ми мо волі ви ни кає пи тан
ня: як та кою ма лою кількістю мож на 
за до воль ни ти по тре би рос лин у мікро е
ле мен тах? Навіть, як що ці еле мен ти 
пе ре бу ва ють у «на но формі». При пу с ти
мо, що їх рос ли ни за сво ю ють май же на 
100%, од нак та кою кіль кістю не вдасть
ся за без пе чи ти й най мен ших відсотків 
від за галь ної по тре би. 

   Особ ли во 
слід на го ло си ти, 
що ба га то мікро е
ле ментів без по се
ред ньо вхо дять до 
скла ду фер ментів 
у рос ли нах, тож їх 
по тре бується кон
крет на кількість. І 
на при клад, як що 
рос лині не обхідно 
сфор му ва ти пев ну 
кількість мо ле кул 
кон крет но го фер
мен та, то тре ба й 
відпо від на кіль
кість атомів мікро

е ле мен та, який вхо дить до йо го скла ду. І 
тут не важ ли во, в «на но» чи якійне будь 
другій формі пе ре бу ває мікро е ле мент. 
Тоб то, як що, при міром, по тре би ку ку
руд зи ста нов лять 300–400 г цин ку на 
один гек тар, то для одер жан ня за да ної 
вро жай ності ми маємо за без пе чи ти рос
ли ну са ме цією кількістю. І заміни ти ці 
потрібні 300 г у де сят ки разів мен шою 
кількістю, але в «на но формі», на жаль, 
не мож ли во.

   Мож на при пу с ти ти, що бу де по зи
тив ний ефект від ви ко ри с тан ня «на но до
б рив», але він не бу де пов’яза ний з жив
лен ням рос лин. У цьо му разі є сенс ка за ти 
про ре гу ляцію рос ту й роз вит ку рос лин і 
глиб ше вив ча ти ме ханізм дії та ких пре па
ратів, але вже як ре чо вин дру го го кла су 
— не «ДО Б РИВ», а «СТИ МУ ЛЯ ТОРІВ».

   От же, на на шу дум ку, як що до б
ри во не мо же за без пе чи ти зна чи му ча с
ти ну від по тре би рос лин у пев них еле
мен тах жив лен ня, то такі пре па ра ти 
не ко рект но роз гля да ти як до б ри во, 
оскільки во ни не ви ко ну ють функції, 
вла с ти вої жив лен ню рос лин. Мож ли во, 
їх слід на зи ва ти «сти му ля то ра ми» або 
ре гу ля то ра ми рос ту, і то ли ше після 
об грун ту ван ня ме ханізму дії.  

Деякі особливості 
українського ринку 
спеціальних добрив (мікродобрив)
Особливість українського ринку спеціальних добрив і мікродобрив у тому, що, незважаючи на 
значне щорічне збільшення (за останні вісім років український ринок розширився приблизно 
вдесятеро), повноцінне їхнє застосування вітчизняними аграріями не перевищує 20% усіх 
посівних площ. До того ж, слабкий зв’язок вітчизняної науки з практикою у використанні таких 
добрив відчутно гальмує розвиток ринку. 

К
рім то го, та ка си ту ація при зво
дить до по яви, на на шу дум ку, 
не здо ро вих тен денцій, зо к ре ма 
до роз ши рен ня рин ку різних 

«чу допре пе ратів», за сто су ван ня яких 
ніби то дає збільшен ня вро жаю від 30 до 
300%. Де які фахівці вже звер ну ли ува гу 
на цю про бле му, й з’яви ли ся кри тичні 
публікації, в яких до клад но опи са но 
не без пе ку за хоп лен ня та ки ми пре па ра
та ми. Так, Ва дим Дуд ка, (ге не раль ний 
ди рек тор ком панії «Аг ро аналіз», м. 
Ка хов ка, Ук раїна) у своїй статті «Чор на 
магія» на полі. Роз мо ва про «сти му ля то
ри рос ту» провів всебічний аналіз си ту
ації на при кладі «чу дости му ля торів». 

   Зу пи ни мо ся на ще одній групі 
пре па ратів — «на но до б ри ва». Од ра зу 

за зна чи мо: ми не су про тив ни ки на но
тех но логій як су час ної га лузі фун да мен
таль ної й при клад ної на уки та техніки. 
А ли ше хо че мо про де мон ст ру ва ти чи та
чеві, що мод ну при став ку «на но» не 
завжди ви ко ри с то ву ють об грун то ва но. 
Тож що ж хо вається за фор му лю ван ням 
«на но до б ри ва»? Най частіше ма ють на 
увазі, що у складі цих до б рив є на но ча с
тин ки (роз мі ром мен ше 100 нм) біоген
них еле ментів. Зда ва ло ся б, усе пре крас
но, про те в опи сах та ких пре па ратів 
прак тич но завжди є кілька про тиріч і 
невідповідно с тей із су час ною на укою. 
Так, у ро боті [2] йдеть ся про те, що 
«на но ча с тин ки менші за розміра ми від 
іонів со лей, то му ре зуль тат одер жу ють 
че рез 2 год. замість 6–8 від зви чай но го 
фоліара», од нак ві до мо, що розміри 
на но ча с ти нок ста нов лять від 1 до 100 
нм, тоді як, на при клад, розмір мо ле ку ли 
во ди — 0,1 нм, мо ле ку ли глю ко зи — 0,5 
нм. Тоб то, в більшості ви падків мо ле ку

ли ре чо вин ма ють роз міри менші за 
на но ча с тин ки (за ви нят ком ре чо вин з 
ве ли кою мо ле ку ляр ною ма сою). На 
жаль, в опи сах на но пре па ратів май же 
завжди не вка за но розмірів на но ча с ти
нок, як і тех но логій, за вдя ки яким їх 
одер жа ли (на при клад, ви бу хом провід
ників, плаз мо вим син те зом то що). 

   Ось факт на яв ності про тиріч у 
пи тан ні «на но до б рив»: у тій самій статті 
за зна че но, що одні досліджен ня по ка зу
ють зни жен ня ток сич ності ме талів під 
час пе ре хо ду в на но фор му, другі, на впа
ки, збільшен ня ток сич ності. Там же 
йдеть ся й про те, що на сьо годні ще 
за над то ба га то про тиріч у вис нов ках, 
не має ро зуміння ме ханізмів дії на но ча с
ти нок на рос ли ни.

   Ще два мо мен ти, на які слід звер
ну ти ува гу: кон цен т рація еле ментів 
жив лен ня в пре па раті й ре ко мен до ва не 
до зу ван ня. Най частіше в та ких пре па ра
тах кон цен т рація ок ре мих мікро е ле
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