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луж ної во ди хо ча б до зна чен ня 5,5-6,0 за 
до по мо гою бор ної кис ло ти.

Ток сич на дія бор ної кис ло ти мо же бу ти 
зу мов ле на її низь кою швидкістю та сту пе нем 
роз чин ності у ба ко вих су мішах, що мо же при-
зве с ти до нерів но  мірно го роз поділу діючої 
ре чо ви ни у ба ку. В цьо му ви пад ку на ли ст ко-
ву по верх ню по трап ля ють різні кон цен т рації 
ро бо чо го роз чи ну, в то му числі ду же ви сокі, 
що при зво дить до опіків. До то го ж на ли ст ку 
бор на кис ло та швид ко ви си хає та кри с-
талізується, що повністю бло кує  
над хо д жен ня бо ру в рос ли ну та підви щує 
ри зик фіто ток сич ності.
  Пе ре ва ги ор ганічних полібо ратів

Для підви щен ня роз чин ності та біодо с туп-
ності бо ру най частіше ви ко ри с то ву ють ком по-
зиції з мо но ета но ламіном. Ці спо лу ки повніс-
тю роз чинні у воді та рідких NPK до б ри вах, не 
міс тять хло ридів, натрію або важ ких ме талів, 
що зво дить до мініму му ри зик за бруд нен ня, 
опіків або фіто ток сич ності. Ці полібо ратні 
ор ганічні ком плек си бо ру за без пе чу ють від-
мінні змо чу вальні та во ло го ут ри му вальні вла-
с ти вості, що сприяє рівномірно му по крит тю 
ли ст ко вої по верхні, про ник нен ню та ад сорбції 
бо ру у рос ли ну.

Зо к ре ма, це до ся гається знач ним зни-
жен ням зна чен ня гігро скопічної точ ки до б ри-
ва, тоб то віднос ної во ло гості повітря, за якої 
на не се ний на ли с тя роз чин за ли ша ти меть ся 
на по верхні. 

Для порівнян ня — бор на кис ло та має 
гігро скопічну точ ку на рівні близь ко 98%, тоб-
то з роз чи ну, який по тра пив на ли с то ву 
по верх ню, в чи с то му ви гляді во на бу де за сво-
ю ва ти ся рос ли на ми ли ше у на си че но му во ло-
гою повітрі. 

На укові роз роб ки у ви роб ництві до б рив 
знач но підви щу ють ефек тивність за сто су ван ня 
бор них пре па ратів для по за ко ре не во го піджив-
лен ня. Ви со ку до ступність за без пе чу ють ком-
плек си бо ру з ор ганічни ми ком по нен та ми.

Вже про тя гом ба га ть ох років На уко во-ви-
роб ни ча ком панія «Ква д рат» у ви роб ництві 
рідких бор них до б рив Кван тум — БОР АК ТИВ 
ви ко ри с то вує лег ко до с тупні біологічно ак тивні 
фор ми ор ганічних полібо ратів, тоб то ком плек-
си бо ру з ета но ламіном. У своєму складі до б-
ри во містить 14% бо ру, мідь та молібден, що 
сприяє от ри ман ню муль типліка тив но го сти му-
лю ю чо го ефек ту. Для бо бо вих куль тур 
спеціаль но роз роб ле но пре па рат Кван тум — 
БОР АК ТИВ + МОЛІБДЕН з підви ще ним уміс-

том молібде ну та ко баль ту, які спри я ють рос ту 
симбіотич них бак терій та ак ти ву ють про це си 
азотфіксації. Обид ва бор них до б ри ва містять 
у своєму складі спеціальні ре чо ви ни — ак ти-
ва то ри по гли нан ня та транс пор ту ван ня бо ру в 
рос ли нах (ноу-хау ком панії) для до сяг нен ня 
мак си маль ної ефек тив ності. 
  Пе ре ва ги до б рив Кван тум — 
БОР АК ТИВ :
   Рідке ви со ко кон цен т ро ва не до б ри во на 
ос нові бо ро е та но ламіну, при зна че не для про-
філак ти ки та усу нен ня симп томів не стачі бо ру.
   На явність ак ти ва торів по гли нан ня та 
транс пор ту бо ру у фор мулі збільшує 
ко ефіцієнт асиміляції бо ру, сприяє швидкій дії 
та підви щен ню мобільності цьо го мікро е ле-
мен та у рос лині.
   Прак тич но відсутній ри зик фіто ток сич ності 
та по шко д жень листків.
   Ви со ка роз чинність, сумісність та тех но-
логічність за сто су ван ня.
   На явність до дат ко вих еле ментів жив лен-
ня, які підви щу ють ефек тивність по за ко ре не-
вих піджив лень.
   Ви го тов ляється тільки з ви со ко чи с тої 
си ро ви ни провідних світо вих ви роб ників.     

Оби рай те якісне!

С. По лян чи ков, ди рек тор з роз вит ку,
О. Капітансь ка, на уко вий кон суль тант 
НВК «Ква д рат»

В
и со ка по тре ба у бор них до б ри вах обу-
мов ле на низь ким йо го вмістом на знач-
них посівних пло щах Ук раїни (близь ко 

25% ор них зе мель) та ве ли кою ча ст кою полів 
під куль ту ра ми, чут ли ви ми до бо ру (со няш ник 
та ріпак). Крім то го, ко ефіцієнт за своєння 
цьо го еле мен ту з ґрун ту за різни ми да ни ми 
ста но вить ли ше 3-10 %, що за ле жить від 
цілої низ ки чин ників (кис лотність ґрун ту, 
во логість, вміст ор ганічної ре чо ви ни, ґра ну ло-
ме т рич ний склад ґрун ту, ви со кий уміст каль-
цію та калію).

За умо ви ви со ко го рівня рН ґрун ту (>7,5) 
ут во рю ють ся бо ра ти і бор пе ре хо дить у не до-
ступні для рос лин фор ми. Він ут во рює стійкі 
спо лу ки із залізом та алюмінієм, ор ганічною 
ре чо ви ною та гли ни с ти ми міне ра ла ми ґрун ту. 
За оп ти маль них умов бор рух ли вий у ґрунті, 
але по га но рух ли вий у тка ни нах біль шості 
сільсько го с по дарсь ких куль тур. Йо го над хо д-
жен ня в рос ли ну за ле жить від во ло го за без-
пе че ності ґрун ту. Бор ру хається ви ключ но з 
вод ним то ком по кси лемі, тоб то від ко ре не вої 
си с те ми до точ ки рос ту і швидкість йо го ру ху 
за ле жить від інтен сив ності транспірації рос-
ли ни. То му кри тич ним є вплив по су хи у фа зи, 
які по тре бу ють оп ти маль но го за без пе чен ня 
бо ром, на при клад період за кла дан ня ге не ра-
тив них ор ганів та цві тіння. Низь ка мобільність 

бо ру в рос лині та кож по яс нює не обхідність 
періо дич них по за ко ре не вих піджив лень.
  Фізіологічне зна чен ня бо ру

Важ ливість бо ру у міне раль но му жив-
ленні рос лин без за пе реч на. Бор сприяє рос-
ту й роз вит ку ме ри с тем ної тка ни ни, за йо го 
не стачі, особ ли во у бо рофільних куль тур, 
спо с терігається за трим ка рос ту ко ре ня і 
стеб ла, а за силь но го дефіци ту відмічається 
по вне відми ран ня то чок рос ту як верхівко-
вих, так і бо ко вих па гонів. Бор сприяє нор-
маль но му про хо д жен ню про цесів за пи лен ня 
та запліднен ня квіток, виз на ча ю чи кількість 
плодів і насінин; за йо го не стачі мо же відбу-
ва ти ся опа дан ня зав’язей і пу с то зерність 
(рис. 1). Бор ре гу лює син тез і транс порт вуг-
ле водів, підви щу ю чи вміст крох ма лю в буль-
бах кар топлі і цу к ру в ко ре нях цу к ро вих 
бу ряків. Вхо дя чи до скла ду клітин ної стінки, 
бор сприяє поліпшен ню то вар но го ви гля ду 
про дукції, йо го кращій леж кості і транс пор-
ту ван ню. За до стат нь о го за без пе чен ня 
бо ром рос ли ни кра ще за сво ю ють кальцій, 
азот і фо с фор, в них оп тимізу ють ся про це си 
син те зу аміно кис лот і білків. У бо бо вих куль-
тур бор не обхідний для нор маль но го фор му-
ван ня та функціону ван ня буль бо чок 
симбіотич них азотфіксу ю чих бак терій на 
ко ре нях (рис. 2).
  Ви ди до б рив

Асор ти мент бор них до б рив для по за ко ре-
не во го піджив лен ня ду же ши ро кий, їхня ча ст ка 

на рин ку од но ком по нент-
них мікро до б рив ста но-
вить близь ко 80%, що 
знач но пе ре вер шує об сяг 
за сто су ван ня інших 
мо но еле мент них пре па-
ратів. Пред став лені во ни 
су хою пре па ра тив ною 
фор мою у ви гляді чи с тої 
бор ної кис ло ти та бо ратів 
натрію (ди натрій ок то бо-
рат, те т ра бо рат натрію 
та ін.) або рідкою, в якос-
ті ор ганічних форм бо ру, 
пе ре важ но  
бо ре та но ламіну. 

Са ме фор ма бо ру впли ває на ефек-
тивність за сто су ван ня цих до б рив. Тоб то, не 
всі борні до б ри ва за без пе чу ють од на ко ву 
якість або кон цен т рацію до ступ но го бо ру, а 
ціна про дук ту не завжди є най кра щою мірою 
справжньої рен та бель ності за сто су ван ня до б-
ри ва. Де ше вий про дукт мо же в кінце во му 
підсум ку ко ш ту ва ти більше, оскільки потрібно 
прид ба ти і за сто су ва ти більшу кількість цьо го 
про дук ту, є ри зик ви ник нен ня про блем з роз-
чинністю та йо го за сто су ван ня мо же при не с-
ти більше шко ди, ніж ко ристі. Тільки ви со ко-
якісний, лег ко до с туп ний, очи ще ний бор має 
дов го т ри ва лий знач ний по зи тив ний ефект.
  Не доліки су хих форм

Більшість спо лук бо ру по га но за сво ю ють-
ся ли ст ко вою по верх нею та не мо жуть бу ти 
ви ко ри с тані рос ли ною як дже ре ло бо ру, 
оскільки ма ють низь ку роз чинність та 
во лодіють ви со кою фіто ток сичністю. Швид ка 
та по вна роз чинність га ран тує до ступність 
бо ру для рос ли ни та за без пе чує тех но-
логічність їх вне сен ня. На при клад, бор на кис-
ло та і те т ра бо рат натрію (бу ра) є ма ло роз-
чин ни ми спо лу ка ми. 

Слід та кож пам’ята ти, що до б ри ва на 
ос нові бу ри, крім бо ру, містять та кож ви со ку 
кількість натрію, який мо же ма ти ток сич ний 
вплив на рос ли ни. А де які по га но очи щені 
бо ра ти мо жуть місти ти в своєму складі важкі 
ме та ли та інші ток сичні домішки.

Ок ре мо слід за зна чи ти, що у ре ко мен-
даціях де я ких по ста чаль ників бор них до б рив 
в якості пе ре ва ги до б рив на ос нові бор ної 
кис ло ти вка зу ють їх ніби то підкис лю ю чи вла-
с ти вості. Але на прак тиці це не відповідає 
дійсності, ос кільки бор на кис ло та суттєво 
відріз няє ться від інших кис лот за хімічни ми 
вла с ти во с тя ми — во на про яв ляє кис лотні 
вла с ти вості не за вдя ки відщеп лен ню про то-
ну, а за вдя ки приєднан ню гідрок сид-іону. 
Бор на кис ло та мо же помітно зни жу ва ти рН 
ро бо чо го роз чи ну ли ше за ве ли ких кон цен т-
рацій, ко ли у роз чині фор му ють ся полібо ра ти 
та вивіль нюється про тон Н+, але за та ких 
кон цен т рацій знач но підви щується ри зик опі-
ків ли с тя рос лин. Це лег ко пе ревіри ти на 
прак тиці спро бу вав ши зни зи ти рівень рН 

Бор. Пра виль ний вибір до б рив 
для по за ко ре не вих піджив лень

По за ко ре не ве вне сен ня бо ру ши ро ко ви ко ри с то вується для підви щен ня вро жай ності, стійкості 
до стресів та по кра щен ня якості вро жаю. Про те ефек тивність за сто су ван ня бо ру за ле жить 
від ви бо ру пра виль ної фор ми до б рив, ча су та нор ми вне сен ня.

Рис 2. Вплив бо ру на ут во рен ня буль бо чок на ко ре нях лю цер ни після 
іно ку ляції (А — нор маль не за без пе чен ня, В — дефіцит бо ру).

Рис 1. Вплив бо ру на А) роз ви ток пи ляків (нор маль не за без пе чен ня 
бо ром — пра во руч) та В) квіток пше ниці (нор маль не за без пе чен ня бо ром 
— ліво руч)


