
ТОВ “ЮНІФЛОР УКРАЇНА”



Що необхідно знати про прибуткову родючість 
ґрунту?
Перш за все, необхідно знати, що ґрунт – основа 
життя та добробут усього, що живе на землі.

Саме тут, у ґрунті, здійснюється це дивне таїнство 
Природи - поява живого із неживого за 
допомогою угруповань ґрунтових бактерій і 
тварин.

Ч. Дарвін

ВИРОБНИК



Компанія «Юнiфлор Україна» є виробником 
інноваційних екологічно чистих органічних 
добрив під торговою маркою «Паросток».

Компанія «Юніфлор Україна» є гарантом високої 
якості органічних добрив під торговою маркою 
«Паросток».

ВИРОБНИК



У органічному добриві в збалансованій та 
доступній для рослин формах акумульована 
велика кількість макро- і мікроелементів 
біологічно активних речовин та 
збалансований симбіотичний консорціум 
ефективних мікроорганізмів. Хімічна реакція 
водного розчину органічного добрива -
нейтральна.

ПРОДУКТ



Добриво “Паросток” випускається в сипучій, 
рідкій та пастоподібній препаративних формах.

Органічне добриво «Паросток» - це добриво 
пролонгованої дії із синхронним ефектом, воно 
є новим поколінням добрив, основа яких 
полягає в утилізації тваринних та рослинних 
відходів, отриманні екологічно чистої 
продукції, покращенні фіто санітарного стану 
ґрунтів і зниженні негативного антропогенного 
впливу після внесення підвищених доз 
мінеральних добрив та хімічних полютантів.

ПРОДУКТ



ПРОДУКТ



ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВА ОСНОВА

Органічне добриво “Паросток” пройшло 
державні випробування на території України, 
внесено до Державного реєстру добрив, 
дозволених до застосування.

Вся продукція сертифікована згідно з чинним 
законодавством України.

Якість продукції підтверджена  висновком 
Державної санітарно-епідеміологічної служби 
України, а також протоколами випробувань 
Української лабораторії якості і безпеки 
продукції АПК.



 отримання екологічно  чистої продукції високої 
біологічної якості, придатної до тривалого зберігання;
 значне підвищення врожайності сільськогосподарських 
культур;
 відновлення запасів гумусу і родючості ґрунту в цілому;
 наявність біологічно активних речовин, які сприяють 
активному росту та розвитку рослин, стійкості до хвороб, 
антистресовому ефекту;
 корисна мікрофлора, яка входить до складу добрива, 
сприяє найбільш повному розкриттю біологічного 
потенціалу рослин, збереженню рівноваги в складній 
системі «ґрунт - рослина - мікроорганізми»;
 покращення приживлення рослин, схожості насіння та 
енергії проростання;
 повноцінне живлення рослин;
 зниження хімічного навантаження на агробіоценоз;
 відсутність токсичних речовин, безпечно для людини та 
об’єктів природного середовища;
 наявність різних препаративних форм, зручних у 
застосуванні, та понад 20 похідних марок.

ПЕРЕВАГИ

Доцільність використання
органічного добрива «Паросток»:



Позитивний, високоефективний і багатосторонній 
вплив на важливі агрохімічні, фізико-механічні, 
біологічні властивості, повітряний, водний 
режими ґрунту.

Висока буферність органічного добрива не сприяє 
надлишку концентрації солей у ґрунтовому 
розчині, як це спостерігається при внесенні 
високих норм мінеральних добрив.

Вміст в органічному добриві «Паросток» 
гумінових кислот, азоту і співвідношення їх із 
фульвокислотами сприяє відновленню 
нормальної структури мікробного ценозу та 
формуванню агрономічно цінної структури ґрунту.

ДІЯ ДОБРИВА НА ҐРУНТ



Елементи живлення перебувають в органічній 
формі, добре зберігаються від вимивання та 
служать джерелом живлення пролонгованої дії 
із синхронним ефектом для рослин.

Діє як біологічний активатор процесів у ґрунті. 
Комплекс макро- і мікроелементів регулює ріст 
та розвиток рослин. Не містить у своєму складі 
токсичних речовин, не володіє шкідливими 
властивостями, не нормується в об’єктах 
довкілля (природного навколишнього 
середовища).

МЕХАНІЗМ ДІЇ ДОБРИВА



СКЛАД

Склад органічного добрива “Паросток”

Макроелементи %

Азот (N) 1.0 – 5.0

Фосфор (P2O5) 0,7 – 3.0

Калій (K2O) 0.87 – 3.5

Кальцій (Ca) 0.65 – 15.0

Магній (Mg) 0.19 – 2.3

Мікроелементи мг/кг

Кобальт (Co) 1.3 – 5.0

Мідь (Сu) 125 – 150

Цинк (Zn) 385 – 400

Залізо (Fe) 600 – 970

Марганець (Мn) 60 – 110

pH

вміст органічної речовини, %

6.5 – 7.2

35 – 45

вміст сухого залишку, % 41 – 60

вміст золи, %

коефіцієнт гуміфікації, %

вологість, %

25 – 35

30 – 40

45 – 65

Бактеріальна форма,

млрд колоній на 1 г органічного добрива 

«Паросток»

25-27



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендації по застосуванню органічного добрива «ПАРОСТОК»
(сипуча препаративна форма).

Культура
Норма внесення

т/га кг/м2

Зернові 2-2,5 0,2-0,25

Технічні 3-4 0,3-0,4

Овочеві 2-3,5 0,2-0,35

Баштанні 2,5-3  0,25-0,3

Плодові 2-4  0,2-0,4

Плодово-

ягідні
2-3,5  0,2-0,35

Квітково-

декоративні
2-4  0,2-0,4

Газони 3-4  0,3-0,4



ВИРОБНИЦТВО



ВИРОБНИЦТВО



ВИРОБНИЦТВО

Аератори-розпушувачі в процесі 
технологічного виробництва органічного 
добрива “Паросток”.



УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ



ВИПРОБУВАННЯ (сипуча препаративна форма)

Вплив органічного добрива “Паросток” на урожайність та якість

Огірки Томати

за результатами випробувань  Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

Варіант Приріст Суха 

речовина, 

г/л

N-NO3, мг/кг

сирої м.ч.т/га %

Без добрив (контроль) 4,6 103,6

Добриво «Паросток» 3,0 35,6 5,1 95,2

Варіант Приріст Вміст

т/га % Суха речовина, 

%

N-NO3, мг/кг

сирої м.ч.

Без добрив (контроль) 5,8 40,5

Добриво «Паросток» 7,0 28,0 6,8 50,9



ВИПРОБУВАННЯ (сипуча препаративна форма)

Вплив органічного добрива “Паросток” на урожайність та якість

Картопля

за результатами випробувань  Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

Варіант Приріст Вміст 

крохмалю, %

Суха речовина, %

т/га %

Без добрив (контроль) 14,0 18,5

Добриво «Паросток» 13,0 61.9 19,0 20,4



Рідка препаративная форма органічного 
добрива « ПАРОСТОК».

РІДКА ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА

Рідке органічне добриво «ПАРОСТОК»  
представлене темно-коричневою рідиною 
без запаху, має нейтральну реакцію розчину
- рН 6,5-7,0.

Добриво містить у своєму складі усі 
компоненти органічного добрива 
«ПАРОСТОК» в розчиненому стані:  макро- і 
мікроелементи, біологічно активні 
речовини,  гуміни,  фульвокислоти, природні 
фітогормони і симбіотичний консорціум 
ефективних мікроорганізмів.



Підготовка (посівного, посадкового) матеріалу.

РІДКА ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА

Культура Норма витрати 

препарату

Концентрація р - ну

(об,єм, л)

Спосіб використання

Зернові Озимі, ярі 4,0 л/т 1:10 Обробіток насіння 

рідким добривом

«ПАРОСТОК». Термін 

зберігання обробленого 

насіння не більше 3-х 

діб.

Бобові Горох, соя, віка 4,0 л/т 1:10

Технічні Просапні Кукурудза 4,0 л/т 1:10

Олійні Соняшник 8,0 л/т 1:10

Олійні Льон 4,0 л/т 1:10 Напівсухий обробіток.

Олійні Ріпак 4,0 л/т 1:10 Напівсухий обробіток.

Просапні Картопля 8,0 л/т 1:30 Посадковий матеріал 

обприскують та 

накривають

поліетиленовою

плівкою. Термін 

зберігання не більше 3-

х діб.

Просапні Цукровий 

буряк 0,2 л/кг 1:2,5

Насіння замочувати на 

протязі 2-3 діб. Термін 

зберігання не більше 3-

х діб.
Просапні Тютюн

Кормові 

трави

Багаторічні та однорічні

Овочеві Огірки, томати, перець,

баклажан, кабачок

0,02 л/кг 1:2,0

Насіння замочувати на 

протязі 2-3 діб. Термін 

зберігання не більше 3-

х діб.

Часник, цибуля-сівок 5,0 л/т 1:10 Замочування на протязі 

5-8 годин.

Морква, цибуля, капуста,

редіска, редька, салати,

столовий буряк

0,02 л/кг 1:2,0 Замочування насіння на 

протязі 8-12 годин. 

Термін зберігання не 

більше 3-х діб.

Баштанні

Кавун, диня 0,02 л/кг 1:2,0 Замочування насіння на 

протязі 16-18 годин. 

Термін зберігання не 

більше 3-х діб..

Квіткові, 

квітково-

декоративні

Хвойні, листяні, квіткові 1,0 л/100 

коренів

1:10 Замочування коренів

саджанців, розсади, на 

протязі доби, на 100 

коренів.

Плодові, 

плодово-

ягідні

Кісточкові, кущові, 

зерняткові

1,0 л/100 

коренів

1:10 Замочування коренів

саджанців, розсади, на 

протязі доби, на 100 

коренів.



Обробіток рослин в період вегетації.

РІДКА ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА

Культура 1-ий  позакореневий 

обробіток

2-ий  позакореневий 

обробіток

фаза 

застосуван

ня

норма 

внесення, 

л/га

фаза 

застосуванн

я

норма 

внесення

, л/га

Зернові Озимі, ярі кінець

кущення, 

початок

виходу в 

трубку

2,0 колосіння 2,0

Бобові Горох, соя, віка 3-5 листок 2,0 9-11 листок 2,0

Технічні Просапні Кукурудза 5-7 листок 2,0 початок 

бутонізації

2,0

Олійні Соняшник 2-3 пари

листків

2,0 формування

кошика

2,0

Олійні Льон фаза ялинки 2,0 бутонізація 2,0

Олійні Ріпак 4 справжніх 

листка

2,0 бутонізація 2,0

Просапні Картопля по сходам 2,0 бутонізація 2,0

Просапні Цукровий 

буряк

2-3 пари  

справжніх 

листків

2,0 початок 

змикання 

рядків

2,0

Просапні Тютюн фаза вушок 2,0 через 10-14 

днів після

висадки 

розсади

2,0

Кормові 

трави

Багаторічні та однорічні утворення 3-

4 пар листків

2,0 кожні 10-14 

днів після 

пешого 

обробітку

2,0

Овочеві

Огірки, томати, перець,

баклажан, кабачок

3-4 листка 2,0 бутонізація,  

кожні 10-14 

днів

2,0

Часник, цибуля-сівок по сходам 2,0 через 10-14 

днів

2,0

Морква, цибуля, капуста,

редіска, редька, салати,

столовий буряк

по сходам 2,0 через 10-14 

днів

2,0

Баштанні

Кавун, диня 3-5 листок 2,0 до цвітіння 2,0

Квіткові, 

квітково-

декоративні

Хвойні, листяні, квіткові до цвііння 6,0 формування

зав,язі

8,0

Плодові, 

плодово-

ягідні

Кісточкові, кущові, 

зерняткові

до цвітіння 6,0 формування

зав,язі

8,0



ВИПРОБУВАННЯ (рідка препаративна форма)

Вплив органічного добрива “Паросток” на урожайність та якість

Варіант Приріст Вміст сирого 

протеїну, %

Якість 

клейковини, групат/га %

Без добрив (контроль) 11,0 93,8

Контроль+Н20 0,2 8,3 12,0 95,5

Добриво «Паросток» 0,7 29,2 13,5 98,6

Пшениця Ячмінь яровий

Варіант Приріст Вміст сирого 

протеїну, %т/га %

Без добрив (контроль) 10,4

Контроль+Н20 0,2 10,5 10,5

Добриво «Паросток» 0,4 21,1 10,7

за результатами випробувань  Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК



Вплив органічного добрива “Паросток” на урожайність та якість

Кукурудза Соняшник

Варіант Приріст Масова 

частка 

сирого 

протеїну, %

Масова частка 

жиру, %т/га %

Без добрив (контроль) 9,0 6,0

Контроль+Н20 1,3 40,6 10,0 6,1

Добриво «Паросток» 2,9 90,6 12,5 6,8

Варіант Приріст Вміст

т/га % Олії, % Збір олії, кг/га

Без добрив (контроль) 44,0 567,8

Контроль+Н20 0,2 16,7 46,0 595,3

Добриво «Паросток» 0,5 41,7 48,0 840,4

за результатами випробувань  Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

ВИПРОБУВАННЯ (рідка препаративна форма)



Вплив органічного добрива “Паросток” на урожайність та якість

Буряк цукровий Огірки

Варіант Приріст Вміст

т/га % Цукристість, % Збір цукру, 

кг/га

Без добрив (контроль) 13,6 3,1

Контроль+Н20 2,5 11,9 13,8 4,3

Добриво «Паросток» 27,0 128,5 17,2 5,8

Варіант Приріст Суха 

речовина, 

г/л

N-NO3, мг/кг

сирої м.ч.т/га %

Без добрив (контроль) 3,9 93,5

Контроль+Н20 2,4 18,5 4,2 95,4

Добриво «Паросток» 6,0 46,2 4,6 100,8

за результатами випробувань  Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

ВИПРОБУВАННЯ (рідка препаративна форма)



Вплив органічного добрива “Паросток” на урожайність та якість

Томати Капуста

Варіант Приріст Суха 

речовина, 

г/л

N-NO3, мг/кг

сирої м.ч.т/га %

Без добрив (контроль) 5,1 41,6

Контроль+Н20 1,8 10,0 5,6 43,8

Добриво «Паросток» 9,0 50,0 6,7 50,3

Варіант Приріст Вміст

т/га % Вітамін С, мг % N-NO3, мг/кг

сирої м.ч.

Без добрив (контроль) 40,2 304

Контроль+Н20 2,5 9,2 41,6 306

Добриво «Паросток» 7,1 26,0 45,2 282

за результатами випробувань  Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

ВИПРОБУВАННЯ (рідка препаративна форма)



Вплив органічного добрива “Паросток” на урожайність та якість

Яблука Порічки

Варіант Приріст Масова 

концентраці

я цукрів, 

г/дм3

Сухої розчинної 

речовини, (СРР), 

м.ч.

т/га %

Без добрив (контроль) 112,0 12,2

Контроль+Н20 2,8 14,0 118,0 14,4

Добриво «Паросток» 5,3 26,5 127,8 13,7

Варіант Приріст Вміст цукру, 

%

Вміст вітаміну С, 

мг на 100 гр сирої 

маси

т/га %

Без добрив (контроль) 5,0 100,3

Контроль+Н20 1,4 12,4 4,8 100,9

Добриво «Паросток» 3,3 29,2 5,2 102,5

за результатами випробувань  Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

ВИПРОБУВАННЯ (рідка препаративна форма)



Вплив рідкої препаративної форми органічного добрива “Паросток”
на мікробний ценоз чорнозему типового.

ВИПРОБУВАННЯ (рідка препаративна форма)



Вплив пастоподібної препаративної форми органічного
добрива “Паросток” на мікробний ценоз чорнозему типового.

ВИПРОБУВАННЯ (рідка препаративна форма)



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 Назва продукту: органічне добриво “Паросток”;
 Об’єми виробництва – 1 000 000 МТ/рік (+/- 5%)
 Вид пакування (сипуча форма) – 1кг, 5кг, 10кг, біг-бег, насипом;
 Вид пакування (рідка форма) – 1л, 2л, 30л, 60л, 600л, 1000л;
 Вид пакування (пастоподібна форма) – 1л, 2л;
 Похідні продукту – більше 20;
Місце виробництва – с. Жовтневе Бородянського р-ну
Київської обл.



04053, Україна, м. Київ
вул. Некрасовська, 6
тел.:  +38(044) 484-03-49
факс: +38(044) 484-03-52
www.uniflor.com.ua
info@uniflor.com.ua

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Добрих врожаїв!

http://www.uniflor.com.ua/
mailto:info@uniflor.com.ua

