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Ваш ключ до розкриття потенціалу рослини
ВІТАЗИМ - НАТУРАЛЬНИЙ,

ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТИЙ ПРОДУКТ
Консультант з питань використання Вітазиму  

Вадим Плотніков,    тел.: 098-489-89-41
095-581-42-75
044-232-46-16
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Що таке Вітазим?
 Вітазим – це рідке, органо-мінеральне, мікро-біологічно-

синтезоване добриво з сильнодіючим біостимулюючим
ефектом.

 До складу Вітазиму входять наступні хімічні елементи:
K2O – 0,8%, Сu – 0,07%, Zn – 0,06%, Fe – 0,2%
(дані хімічні елементи в складі Вітазиму знаходяться у
формі хелатів, або органічних сполук);
брасиностероїди, тріаконтанол, глюкозиди та вітаміни
В1, В2, В6
(ці речовини відносяться до фізіологічно-активних
речовин, або різновиду природних стимуляторів росту).

 Вітазим у своєму складі містить більше 12 активних
компонентів, в той час як більшість препаратів з подібним
механізмом дії не більше 3-5.
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Механізм дії
 Органічно-мінеральне добриво Вітазим
збільшує вміст хлорофілу в листі тим самим
допомагає рослині краще фіксувати сонячну
енергію та підвищувати інтенсивність процесу
фотосинтезу.

+10-12%
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Механізм дії

 Вітазим посилює активність системи ґрунт ─ рослина.
Застосування Вітазиму, підвищує інтенсивність процесу
фотосинтезу, в наслідок чого виробляються енергетично-
багаті сполуки в листках, які завдяки метаболізму надходять
до кореневої системи рослин і ґрунт, живлять ґрунтову біоту
(бактерії, актиноміцети, гриби).

 Рослини можуть віддавати до 25-30% своєї енергії,
зафіксованої в листі в формі вуглеводів, амінокислот і інших
органічних сполук.

 Ґрунтова біота, яка живиться вуглеводними сполуками, що
надходять з кореневої системи вивільняє мінеральні
елементи живлення, антибіотики, стимулятори росту рослин
та інші сполуки необхідні для живлення і розвитку рослин
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Механізм дії
 Підсилена, завдяки Вітазиму, активність мікроорганізмів сприяє

більш ефективному засвоєнню поживних речовин з ґрунту, кращій
фіксації азоту з повітря та перетворенню важкорозчинних і
недоступних для рослин форм на легкозасвоювані. Це підвищує
природну родючість ґрунту і дає змогу зменшити кількість дорогих
мінеральних добрив на 25-50%.
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Спосіб застосування
 Вітазим застосовують у бакових сумішах з пестицидами.

 Норма робочого розчину не є критично важливою, якщо дотримуватись 
норм застосування.

 Вітазим слід застосовувати в контексті цілісної системи догляду, а не сам 
по собі. Препарат забезпечує оптимізацію системи догляду, надаючи 
рослині можливість більш ефективно використовувати родючість ґрунту 
та воду і, в той же час, зменшити витрати і збільшити продуктивність.

 Вітазим є дуже ефективним і синергічним продуктом. При внесенні його з 
добривами або мікроелементами, він значно підвищує ефективність цих 
продуктів.

 Вітазим застосовується для обробки насіння в дозі 0,5-1 л/т або під час 
вегетації рослин в нормі 0,5 - 1 л/га. Найбільш економним  є 
використання препарату для обробки насіння.

 Для максимального ефекту на посівах зернових колосових культур 
використовуйте обробіток насіння з подальшим обприскуванням рослин 
у нормі 0,5 -1 л на гектар. На посівах цукрових буряків і плантаціях 
картоплі Вітазим застосовують в дозі 1 л/га в дві обробки з інтервалом   
15-25 днів.    
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Озимий ячмінь

Схеми застосування

Ярий ячмінь
Яра пшениця

1- обр. нас.;   2- фаза весн. кущ. – вих.труб.
Озима пшениця 1- обр. нас.;   2- фаза весн. кущ. – вих.труб.

Кукурудза
Соя, нут

Озимий ріпак
Соняшник

1- обр. нас.;   2- фаза кущ. – вих.труб.

1- обр. нас.;   2- фаза кущ. – вих.труб.
1- обр.нас.;    2- фаза 5-10 листків
1- обр. нас.;   2- фаза – 2-3 трійчастий листок;
3- фаза гілкув. – бутоніз.-зелен.-бобів.
1- обр. нас.; 2 - 3-6 лист. осінь;  3 - стебл.- бутоніз.
1- обр.нас.;     2-фаза 3-5 пар лист. – кошика.

Цукровий буряк 1- фаза змик. листя в рядку; 
2- фаза змик. листя в міжряддях

Картопля 1- обробка бульб; 
2- фаза бутонізації - цвітіння
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ФГ «Коливайло»
Вінницький район, Вінницька область, 

с. Мізяківські Хутори.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах 

озимої пшениці  сорту Мідас, 2018 рік

Варіанти 
досліду

Урожайність 
зерна, т/га

Клейко
вина, %

Сирий 
протеїн, 

%

Приб. 
дол./га

Контроль
(без Вітазиму) 6,55 22,3 12,1

Вітазим 1 л/т          
(08.10.2017) 7,10 24,6 13,3

129

+/- до контролю +0,55 (8%) +2,3 +1,2







ТОВ «Спелта»
Білгород-Дністровський район, Одеська область,  
с. Петрівка. Ефективність застосування Вітазиму 
на посівах озимої пшениці сорту Мідас, 2018 рік.

Варіанти досліду Урожайність 
зерна, т/га

Клейковини
%

Сирий
протеїн, 

%

Прибуток, 
дол./га

1. Контроль
(без Вітазиму) 7,02 22,8 12,4 -

2. Вітазим 0,5 л/га          
(26.10.2017)    +

0,5 л/га  
(16.04.2018)

8,1 24,9 13,5
243

+/- до контролю +1,08 (15%) +2,1 +1,1





ПАТ «Дашківці»
Літинський район, Вінницька область, с. Дашківці.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах 

озимої пшениці сорту Мулан, 2017 рік

Варіанти 
досліду

Урожайність 
зерна, т/га

Клейковина, 
%

Сирий 
протеїн, 

%

Прибуток, 
дол./га

1. Контроль
(без 

Вітазиму)
6,93 21,7 12,1 -

2. Вітазим 
1 л/га          

(03.05.2017)
8,11 24,1 13,4

225
+/- до 

контролю +1,18 (17%) +2,4 +1,3







СФГ «Світанок»
Саратський район, Одеська область, с. Надія.

Ефективність застосування Вітазиму на посівах 
озимого ячменю сорту Луран, 2017 рік

Варіанти досліду Урожайність зерна, 
т/га

Прибуток, 
дол./га

1. Контроль
(без Вітазиму) 6,23 -

2. Вітазим 1 л/га          
(02.04.2017) 6,94

127
+/- до контролю +0,71 (11%)







СФГ «Золота осінь»
Івановський район, Одеська область, 

с. Російська Слобідка.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах 

озимого ріпаку гібриду Гибрірок, 2018 рік

Варіанти 
досліду

Дата обробки 
Вітазимом

Урожайність 
насіння, 

т/га

+/- до 
контролю Прибуток, 

дол./га
т/га %

1. Контроль
(без 

Вітазим)
- 2,80 - - -

2. Вітазим 
0,5 л/га

26.04.2018 р.
(фаза 

бутонізаці)
3,19 +0,39 14 184



ТОВ «Спелта»
Білгород-Дністровський район, Одеська область, 

с. Петрівка. Ефективність застосування Вітазиму на 
посівах озимого ріпаку гібриду Мерседес, 2018 рік.

Варіанти 
досліду

Дата обробки 
Вітазимом

Урожайність 
насіння, 

т/га

+/- до 
контролю Прибуток, 

дол./га
т/га %

1. Контроль
(без 

Вітазиму)
- 3,8 - - -

2. Вітазим 
1,0 л/га

02. 05. 2018 р. 
(початок 
цвітіння)

4,2 +0,4 10 178





ФГ «Коливайло»
Вінницький район, Вінницька область, 

с. Мізяківські Хутори.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах 

ярого ячменю  сорту Незабудка, 2018 рік

Варіанти досліду Урожайність зерна, 
т/га Прибуток, дол./га

1. Контроль (без 
Вітазиму) 5,57 -

2. Вітазим 1 л/т 
(10.04.2018) 6,02

114
+/- до контролю +0,45 (8%)





ДП НІТЦ ІК СГП НААН 
Вінницький район, Вінницька область, 

с. Агрономічне. Ефективність застосування Вітазиму
на посівах кукурудзи гібриду Слобожанський, 2016 р.

Варіанти 
досліду

Дата обробки 
Вітазимом

Урожайність 
зеленої маси 

фаза молочна 
стиглість 

(25.08.2016), 
т/га

+/- до 
контролю

т/га %

1. Контроль
(без Вітазиму) - 51,4 - -

2. Вітазим 1 
л/га

20.06.2016 р. 
(фаза 9 
листків)

61,7 +10,3 20



Компанія Кернел, ТОВ «Енселко - Агро» 
Кам'янець-Подільський район, 

Хмельницька область, с. Абрикосівка.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах 

кукурудзи гібриду ДК 315, 2014 рік



Компанія Кернел, ТОВ «Енселко - Агро» 
Кам'янець-Подільський район, 

Хмельницька область, с. Абрикосівка.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах 

кукурудзи гібриду ДК 315, 2014 рік.

Варіанти 
досліду

Дата 
обробки 

Вітазимом

Урожайність 
зерна, т/га

+/- до 
контролю Прибуток, 

дол. /га
т/га %

1. Контроль
(без 

Вітазиму)
- 7,6 - - -

2. Вітазим 
1 л/т насіння

20.02.
2014 р. 8,2 0,6 8 107

3. Вітазим 
1 л/т насіння 

+ 1 л/га

20.02.
2014 р. 
16.06.

2014 р.
(фаза 8 
листків)

9,5 1,9 25 318





ПСП «Опал»
Драбівський район, Черкаська область,

с. Новомиколаївка.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах 

кукурудзи гібриду ЕС Сенсор, 2018 рік.

Варіанти 
досліду

Дата обробки 
Вітазимом

Урожайність 
зерна, т/га

+/- до 
контролю Прибуток, 

дол./га
т/га %

1. Контроль
(без Вітазиму) - 11,2 - - -

2. Вітазим 1 л/т 
+ 0,5 л/га

27.04.2018 р. 
30.05.2018 р. 

(фаза 7-8 
листків)

12,8 +1,6 14 281















Компанія НСЧ, ТОВ «Курланд»
Жмеринський район, Вінницька область, 

с.Тарасівка.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах 

соняшника гібриду НК Рокі, 2017 рік

Варіанти 
досліду

Дата обробки 
Вітазимом

Урожайність 
насіння, т/га

+/- до 
контролю Прибуток, 

дол./га
т/га %

1.Контроль
(без 
Вітазиму)

- 3,11 - - -

2. Вітазим
1 л/га

25.06.2017 р. 
(фаза 10 
листків)

3,46 +0,35 11 127









ТОВ «Злагода»
Онуфріївський район, Кіровоградська область, 

с. Вишнівці.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах 

соняшника гібриду НК Конді, 2018 рік

Варіанти досліду Дата обробки 
Вітазимом

Урожайність 
зерна, т/га

+/- до 
контролю Прибуток, 

дол./га
т/га %

1. Контроль
(без Вітазиму) - 3,35 - - -

2. Вітазим 0,5 
л/га + 0,5 л/га

10.06.2018 р. 
(фаза 8 

листків)
21.06.2018 р. 

(фаза 
утворення 
кошика)

3,88 +0,53 16 185



Компанія Кернел, ТОВ «Енселко - Агро» 
Ярмолинецький район, Хмельницька область, 

с. Солобківці.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах сої

сорту Ліссабон, 2014 рік



Компанія Кернел, ТОВ «Енселко - Агро» 
Ярмолинецький район, Хмельницька область, 

с. Солобківці.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах сої

сорту Ліссабон, 2014 рік

Варіанти 
досліду

Дата 
обробки 

Вітазимом

Урожайність 
насіння, т/га

+/- до 
контролю Прибу-

ток, 
дол./га

т/га %

1. Контроль
(без 
Вітазиму)

- 2,36 - - -

2. Вітазим 
1 л/т

10.03.
2014 р. 2,70 +0,34 14 146



ТОВ ім. «Шевченка»
Горохівський район, Волинська область, с. Угринів.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах сої

сорту Кассіді, 2018 рік

Варіанти 
досліду

Дата обробки 
Вітазимом

Урожайність 
насіння, т/га

+/- до 
контролю Прибуток, 

дол./га

т/га %
1. Контроль
(без Вітазиму) - 3,89 - - -

2. Вітазим 1 л/т 30.04.2018 р. 4,13 +0,24 6 86





ДП НІТЦ ІК СГП НААН 
Вінницький район, Вінницька область,

с. Агрономічне.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах сої 

сорту Діадема, 2018 рік.

Варіанти досліду Дата обробки 
Вітазимом

Урожайність 
насіння, т/га

+/- до 
контролю Прибуток, 

дол./га
т/га %

1. Контроль
(без Вітазиму) - 2,21 - - -

2. Вітазим
0,5 л/га + 0,5 л/га

10.07.2018 р. 
(фаза 

бутонізації)
04.08.2018 р.

(фаза зелених 
бобів)

2,60 +0,39 17 140



ТОВ «Маяки»
Біляєвський район, Одеська область, с. Маяки.
Ефективність застосування Вітазиму на посівах 

нуту сорту Іордан, 2018 рік

Варіанти 
досліду

Дата обробки 
Вітазимом

Урожайність 
насіння, т/га

+/- до 
контролю

Прибу-
ток, 

дол./гат/га %
1. Контроль
(без Вітазиму) - 1,34 - - -

2. Вітазим 1 
л/т 14.04.2018 р. 1,56 +0,22 16 199





ФГ «Широкоступ»
Кагарлицький район, Київська область, с. Шубівка.

Ефективність застосування Вітазиму на посівах 
цукрових буряків гібриду Дарія КВС, 2016 рік

Варіанти 
досліду

Урожайність 
коренеплодів, 

т/га

Цукристість, 
%

Вихід 
цукру, 

т/га

Приб., 
дол./га

Контроль
(без Вітазиму) 79,0 16,4 13,0 -

Вітазим
1 л/га 

(21.06.2016 р.) 
87,0 17,2 15,0

258

+/- до контролю +8,0 (10%) +0,8 +2,0 
(15%)







Варіанти 
досліду

Дата обробки 
Вітазимом

Урожайність 
бульб, т/га

+/- до 
контролю Прибуток 

дол./га
т/га %

1. Контроль
(без 
Вітазиму)

- 52,3 - - -

2. Вітазим 1 
л/га

10.06.2014 р. 
(фаза бутонізації) 

24.06.2014 р.
(фаза цвітіння)

61,1 8,8 16,8 834

ТОВ «Віва Плюс» 
Броварський район, Київська область, с.Красилівка.

Ефективність застосування Вітазиму
на плантаціях картоплі сорту Марфона, 2014 рік



ФГ «Гонтареве»
Іллінецький район, Вінницька область, 

с. Слободище.
Ефективність застосування Вітазиму на плантаціях 

картоплі сорту Роко, 2018 рік

Варіанти 
досліду

Дата обробки 
Вітазимом

Урожай-
ність 

бульб, т/га

+/- до 
контролю

Прибу-
ток, 

дол./гат/га %
1. Контроль
(без 
Вітазиму)

- 55,0 - - -

2. Вітазим 1 
л/т +1 л/ га 
дворазово

08.05.2018 р.
14.06.2018р.

(висота рослин 
15-20 см.)

25.06. 2018 р. 
(фаза 

бутонізації)

72,0 17 31 2006
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЗАПИТАННЯ?
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