


Каталог продукцii



«Наша робота покликана допомагати 
фермерам природним способом розкрити 
генетичний потенцiал рослин»

Джеррi Столлер
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засновник та голова правлiння компанii Stoller
Понад 45 років досвіду роботи в сфері живлення рослин
Працював у 52 країнах з усіма відомими сільськогосподарськими культурами
У 90-х роках став піонером вивчення генетичної експресії та гормонального балансу 
рослин

досягнення
Підприємець року (Американська асоціація виробників овочів та фруктів, 1998 р.)
Працював членом Ради директорів Інституту Добрив (The Fertilizer Institute)
Був задіяний в Американській асоціації Землеробства, Асоціації сільськогосподарських 
культур й Асоціації вивчення ґрунтів у США

Консультував представників сільськогосподарського сектору у різних країнах:

Сільськогосподарське виробництво на Ямайці
Виробництво кави у Центральній Америці
Виробництво пальмової олії в Малайзії
Виробництво картоплі у Канаді та багато іншого

Освiта
Ступінь Магістра у вивченні ґрунтів, Корнельський університет
Ступінь Бакалавра сільського господарства, Іллінойський університет

Джеррi Столлер 
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Stoller це:
Світовий лідер у розробці технологій 
для підвищення врожайності шляхом 
регулювання стресу рослин і досягнення 
балансу вирощуваних культур.

Компанія Stoller була заснована в 1970 році 
Джеррі Столлером – загальновизнаним 
вченим в галузі живлення рослин.

На початку свого  розвитку основним 
фокусом компанії було живлення 
рослин. Зорієнтованість на інноваційні 
рішення та інвестиції у наукову діяльність, 
дозволили компанії вийти на якісно 
новий рівень – знаходити фізіологічне 
пояснення усіх проблем й пропонувати 
інноваційний підхід для їх рішення.

Мiсiя Stoller
Stoller – це агрокомпанія, орієнтована на 
потреби клієнтів. Через знання й інновації 
ми прагнемо втілювати в життя наші 
цінності.

Бачення Stoller
Лишатися лідером агрономічної науки, 
надихаючи людей прагнути до 
досконалості.

Цiнностi Stoller
Люди: поважати й шанувати всіх, хто 
робить свій вклад у розвиток Stoller.

Вірність принципам:  жити, дотримуючись 
основних цінностей компанії.

Інновації: постійно створювати нові 
послуги, продукти та технології.

Клієнти: намагатися перевершувати 
очікування клієнтів, пропонуючи найкращі 
рішення.

Знання: здобувати й поширювати знання.

Довершеність: досягати стабільно високої 
якості показників.країни функціонування Stoller Group
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Інноваційні рішення

Індивідуальний підхід

Доповнення існуючих 
технологій вирощування

Рішення для всіх культур, 
без винятку

Досвід застосування продуктів в 
усіх агро-кліматичних зонах

Наукові розробки й знання 
дослідницького центру Stoller
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Сьогодні:

- Працюємо в понад 70-ти країнах
- 47 років досвіду роботи в сільському  
   господарстві
- 17 докторів наук
- 450+ науково-дослідних програм у  співпраці 
   з університетами по всьому світу.

2000-ні роки:

Stoller Group спеціалізується на сучасних 
біорегуляторах й органічних інокулянтах.

2013 рік:

Заснування StollerUkraine і реєстрація 7-ми 
ключових продуктів.

1991 рік:

Компанія стала піонером фізіологічного 
регулювання функцій рослин.

1990 рік:

Компанія розширила свою діяльність до 
вивчення фітогормонів та їх застосування 
в комбінації з елементами живлення для 
підвищення стійкості рослин до хвороб.

80-ті роки:

Наукові дослідження дефіциту елементів 
живлення та їх впливу на продуктивність рослин. 
Stoller приносить на ринок найсучаснішу 
технологію хелатування мікроелементів.

70-ті роки: 

Заснування компанії; швидкий розвиток в 
галузі живлення рослин.

iсторiя розвитку Stoller
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Бiологiчнi функцii 
активних компонентiв
До складу препарату входить унікальна запатентована 

сполука – диформіл сечовина:

Продукт реакції двох природних речовин: сечовини та 

мурашиної кислоти.

Належить до класу антиоксидантів.

Нейтралізує вільні радикали.

Зупиняє сигнал для синтезу “стресового етилену”, 

підтримуючи оптимальну концентрацію цього 

гормону в рослині.

Зберігає цілісність клітинних структур, підтримуючи 

життєдіяльність рослини.

* Bioforge універсальний в застосуванні в якості передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення.   
Сумісний з більшістю пестицидів.

N - 2,0%
K

2
O - 3,0%

BF

BF

Антистресова дія – 
контроль гормонального 

балансу

Стійкість до посухи

Постійний ріст 
кореневих кінчиків 

дIючI речовини
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РекомендацII 
до застосування

Bioforge
Антистресовий препАрАт для посилення 
росту і розвитку й підвищення стійкості 
рослин до дії несприятливих чинників

Передпосівна обробка насіння для 
досягнення швидких та однорідних 
сходів, особливо за несприятливих умов 
сівби.

Обробки для попередження та зниження 
негативного впливу стресу.

Застосування у баковій суміші з 
гербіцидами для зменшення гербіцидного 
навантаження.
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Активує клітинний поділ у пагонах.

Стимулює розвиток надземної частини рослини.

Необхідний під час цвітіння, запилення та запліднення.

Активує клітинний поділ в тканинах кореневої системи.

Контролює рух поживних речовин у рослині.

Сприяє утворенню бульбочок на кореневій системі.

Необхідна для проростання насіння.

Забезпечує видовження клітин.

Дія ГКЗ протилежна дії етилену та абсцизової кислоти.

ЦитокIнIн:

Ауксин:

ГIберелова кислота (ГКЗ):

Бiологiчнi функцii 
активних компонентiв

* Stimulate Yield Enhancer універсальний в застосуванні в якості передпосівної обробки насіння та позакореневого 
підживлення. Сумісний з більшістю пестицидів.

Цитокiнiн (кiнетин) – 0,009%
Ауксин – 0,005%

Гiберелова кислота – 0,005% 

Підтримка
гормонального балансу

Потужна
коренева система

Швидкі та 
вирівняні сходи

дIючI речовини
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РекомендацII 
до застосування

Stimulate 
Yield Enhancer

регулятор росту рослин для стимулювАння 
поділу, росту тА диференціАції клітин. 
Stimulate - це поєднАння цитокініну, 
Ауксину тА гіберелової кислоти в унікАльному 
зАпАтентовАному співвідношенні 2:1:1, що є 
ідеАльним для стимулювАння росту рослин.

Передпосівна обробка насіння для 
підвищення енергії проростання та 
досягнення швидких та вирівняних сходів.

Позакореневі обробки для більш 
активного росту й встановлення 
гормонального балансу.

Обробки для підвищення стійкості рослин 
до несприятливих умов навколишнього 
середовища.
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ОрганIчнI сполуки

Вільні амінокислоти (триптофан) – кофактор синтезу 

ауксину.

Органічні кислоти (пурин) – кофактор синтезу цитокініну; 

енергія для хімічних реакцій.

Фульвова кислота – покращує поглинання мінералів.

Є ко-фактором для синтезу ауксину.

Захищає рослини від світла високої інтенсивності.

Забезпечує стабільність та цілісність мембрани.

Необхідний для переміщення енергії.

Zn

Бiологiчнi функцii активних 
компонентiв

* Fast Start  універсальний в застосуванні в якості передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення на 
ранніх етапах розвитку. Сумісний з більшістю пестицидів.

Поповнення вмісту Zn

Сприяє природньому 
синтезу ауксину

Забезпечує 
активний старт

Zn – 8,0%
S – 3,0%

Вiльнi амiнокислоти – 1,6%
Органiчнi кислоти – 0,5 %
Фульвовi кислоти – 0,1%

дIючI речовини

IAA
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РекомендацII 
до застосування

Fast Start препАрАт для АктивізАції росту 
рослин нА рАнніх етАпАх розвитку

Передпосівна обробка насіння для 
досягнення швидких та вирівняних сходів.

Позакореневе внесення на ранніх 
етапах розвитку для більш активного 
розвитку кореневої системи та рослини 
загалом.

Для поповнення вмісту цинку в рослині, 
особливо на ранніх етапах розвитку.



X-Tra power
1,0-2,5 л
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Бiологiчнi функцii 
активних компонентiв

* X-Tra Power універсальний в застосуванні для позакореневого підживлення в період репродуктивного розвитку. 
Сумісний з більшістю пестицидів.

Активний розвиток 
кореневої системи

Підвищує стійкість 
рослин до хвороб 

та шкідників

Покращене поглинання 
фосфатів

Mg – 0,8%
Cu – 0,8%
Mn – 0,8%
Zn – 3,2%

дIючI речовини
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РекомендацII 
до застосування

X-TRa power
комплекс хелАтовАних мікроелементів для 
стимулювАння біологічних функцій рослин

Позакореневе підживлення для активізації 
ростових процесів.

Для поповнення вмісту мікроелементів.

Обробка для швидкого відновлення рослин 
після механічних ушкоджень.

Внесення в борону під час сівби.

Рекомендовано з  Bioforge для максимального 
ефекту. XTp

Cu

Mn

Zn

Структурний компонент рецептора етилену, необхідний 
для нормальної реакції рослин на цей гормон.

Бере участь в азотному обміні (перетворення азоту в 
амінокислоти та білок).

Необхідний для фотосинтезу.

Бере участь в енергообмінних процесах.

Бере участь у метаболізмі азоту.

Необхідний для синтезу ауксину.

Забезпечує цілісність клітинних мембран.

Компонент хлорофілу.

Кофактор синтезу багатьох ферментів.

Пересуває поживні речовини до коренів, а цукор від 
листків,підтримуючи та посилюючи гормональну 
активність.

Mg
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РекомендацII 
до застосування

X-Cyte
регулятор росту рослин нА основі 
цитокініну для покрАщення зАпилення в 
умовАх вісоких темперАтур

Позакоренево перед цвітінням, особливо в 
умовах теплового стресу

Критичною температурою вважається:
30,50 С – для кукурудзи
290 С – для сої
200 С – для пшениці.

Якщо критичні температури тримаються 
10 днів або довше – рекомендується друга 
обробка

Позакоренево на ранніх етапах розвитку для 
стимулювання гілкування та кущення
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Активізує клітинний поділ у пагонах.

Сповільнює старіння рослини.

Блокує вироблення абсцизової кислоти, дозволяє 
підтримувати активний ріст.

Регулює розподіл елементів живлення.

Регулює дію та розподіл ауксину.

Необхідний для нормального перебігу цвітіння, 
запилення та формування плодів.

Пришвидшує клітинний поділ у плодах, сприяючи 
підвищенню якісних характеристик урожаю.

Бiологiчнi функцii 
активних компонентiв

* X-Cyte універсальний в застосуванні для позакореневого підживлення в період репродуктивного розвитку. 
Сумісний з більшістю пестицидів.

Клітинний поділ

Захист від спеки

Кущення у злакових,
гілкування у бобових 

та ріпаку

Цитокiнiн (кiнетин) - 0,04%

дIючI речовини

Цитокiнiн 
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Бере участь в процесах метаболізму азоту.

Задіяний у процесах перетворення цукру в крохмаль.

Блокує ауксин-оксидазу, завдяки чому підвищує 
концентрацію  ауксину в рослині.

Необхідний для нормального перебігу процесу цвітіння, 
запилення та запліднення: бере участь у проростанні 
пилку та рості пилкової трубки.

Підвищує ефективність фотосинтезу.

Необхідний для перетворення нітратів у нітрити й 
наступного їх відновлення до амонію.

Задіяний в процесі синтезу абсцизової кислоти.

Необхідний для фіксації азоту мікроорганізмами.

B

Mo

Бiологiчнi функцii 
активних компонентiв

* Nitrate Balancer універсальний в застосуванні для позакореневого підживлення. Сумісний з більшістю пестицидів.

Контрольований 
вегетативний ріст

Нормальна 
перезимівля для озимих 
та багаторічних культур

Рух цукрів до 
генеративних органів 
та запасаючих тканин

B – 9,0%
Mo – 0,005%

дIючI речовини
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РекомендацII 
до застосування

nitrate 
balancer

препАрАт для АктивізАції руху 
вуглеводів від вегетАтивних оргАнів 
до зАпАсАючих ткАнин

Програма гібернації: обробка озимих та 
багаторічних культур перед зимівлею.

Позакоренева обробка за місяць до збору 
врожаю для коренеплодів, картоплі, 
цибулі, часнику для підвищення якісних 
характеристик продукції.

Для контролю надмірного вегетативного 
росту, та запобігання виляганню посівів 
злакових культур.
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Бере участь в процесах метаболізму азоту.

Задіяний у процесах перетворення цукру в крохмаль.

Блокує ауксин-оксидазу, завдяки чому підвищує 
концентрацію  ауксину в рослині.

Необхідний для нормального перебігу процесу 
цвітіння, запилення та запліднення: бере участь у 
проростанні пилку та рості пилкової трубки.

Підвищує ефективність фотосинтезу.

Необхідний для перетворення нітратів у нітрити й 
наступного їх відновлення до амонію.

Задіяний в процесі синтезу абсцизової кислоти.

Необхідний для фіксації азоту мікроорганізмами.

B

Mo

B –8,0%
Mo – 0,004%

Бiологiчнi функцii 
активних компонентiв

* Sugar Mover універсальний для застосуваня для позакореневого підживлення. Сумісний з більшістю пестицидів.

Рух цукрів до 
генеративних органів та 

запасаючих тканин

Покращені якісні
показники врожаю

Контрольований
вегетативний ріст

дIючI речовини
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РекомендацII 
до застосування

sugar mover
препАрАт для АктивізАції руху вуглеводів 
від вегетАтивних до генерАтивних оргАнів 
тА їхнього нАкопичення в зерні, нАсінні 
тА плодАх

Позакореневі підживлення в період 
репродуктивного розвитку.

Рекомендується для зернових, бобових, 
олійних , плодово-ягідних та овочевих 
культур для підвищення якісних 
характеристик.

Для більш насиченої пігментації фруктів та 
ягід, однорідності плодів.



гербiциди
гербiциди

МОДЕЛЬ ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСУ Функцii елементiв живлення

BF xp

Рiст:
Ушкодження
морозом чи градомBF

HB
HB

Рiст:
Гербiцидний стрес

Ауксин

ГIберелова кислота

Абсцизова кислота

Етилен
Газоподібний фітогормон; синтезується всередині клітин
Ініціює цвітіння, плодоношення та достигання
«Стресовий» етилен призводить до передчасного старіння та 
відмирання рослини

Відповідає за достигання й припинення клітинного росту
Звужує продихи на поверхні листка й зберігає вологу
Підтримує рослини та насіння у стані спокою

Синтезується всередині клітин
Відповідає за клітинний ріст
Стимулює ріст рослин у висоту, сприяє збільшенню кількості міжвузлів

ЦитокIнIн
Синтезується у верхівці меристеми кореневих волосків
Відповідає за клітинний поділ в пагонах, стимулює формування надземної вегетативної маси
Необхідний для нормального цвітіння, запилення, запліднення

Синтезується в апікальній меристемі листя
Відповідає за клітинний поділ в кореневій системі
Регулює рух поживних речовин у рослині

Функцii гормонiв

Bioforge – зменшує гербіцидне навантаження, 
сприяє швидкому відновленню після пошко-
джень. Результат: зменшення втрат врожаю.

Bioforge + X-Tra Power – знешкоджує вільні 
радикали, поповнює вміст мікроелементів.
Результат: швидке відновлення після пошко-
джень.

Енергетично ефективніша форма азоту для 
контролю росту стебла і підвищення рівня 
цукрів.

Підсилює стійкість клітинних стінок, знижує 
окисну деструкцію ауксину, що сприяє відтоку 
цукрів до плодоносних органів.

Структурний компонент клітинних стінок, який 
залучений до гормональних реакцій. Підсилює 
стійкість до ураження збудниками хвороб і збіль-
шує рух цукрів до плодоносних частин рослини.

Зменшує синтез етилену за допомогою запобі-
гання зв'язуванню необхідних компонентів у 
біосинтетичні ферменти етилену.

Структурний компонент рецептора етилену, 
необхідний для адекватної реакції рослини на 
етилен. Сприяє перетворенню азоту мінераль-
них форм у білок та амінокислоти.

Структурний компонент хлорофілу, кофактор 
синтезу багатьох ферментів, спрямовує елемен-
ти живлення до коренів та цукор від листя, 
підтримуючи таким чином гормональну актив-
ність.

Бере участь у процесах енергетичного обміну, 
пересуванні фотосинтетичних електронів, мета-
болізмі азоту та ауксину

Кофактор для ферментів, що беруть участь у 
біосинтезі ауксину та АБК; володіє антиокси-
дантними властивостями

Запускає синтез цитокініну кореневими воло-
сками для росту клітин і пагонів

Регулює ріст кореневої системи, бере участь у 
трансфері енергії, відтоку цукрів, впливає на 
стійкість рослини до ураження збудниками 
хвороб

Регулює відток цукрів, використання води і 
синтез гормонів для росту клітин

Необхідний для синтезу ауксину, покращення 
генетичної експресії, підтримання цілісності 
клітинної мембрани, трансферу енергії

Амiнний азот (NH
2
)

Бор 

Кальцiй

Кобальт

Мiдь

Марганець

Молiбден

Нiтратний азот (NO
3
)

Фосфор

Калiй

Цинк

Магнiй

xc

Рiст:
Проблеми iз цвiтiнням,
абортуванням квiток, 
неповноцiнним
наливанням зерна
за умов спеки

smФiнiш:
Пiдвищення якiсних
характеристик урожаю

nB

Фiнiш:
Пiдвищення якiсних
характеристик КОРЕНЕПЛОДIВ

цукор

цукор

X-Cyte – поповнює вміст 
цитокініну.
Результат: нормальне 
протікання репродуктив-
них процесів, зниження 
втрат врожаю.

Sugar Mover – активізує 
транспортування цукру до 
зерна та плодів.
Результат: однорідність 
форми, розміру та забарв-
лення плодів, підвищення 
показника Brix.

Nitrate Balancer - активі-
зує транспортування цукру 
до коренеплодів.
Результат: покращені 
якісні показники, вміст та 
ефективність екстракції 
цукру.

st

Старт:
Неодноpiднiсть сходiв

BF

Старт:
Стресовi умови ciвби

nb

Рiст:
Ослабленi або перерослi

сходи озимих
восенипоживhi

речовини

поживhi
речовини

Осiнь весна

Stimulate
Yield Enhancer – оптимі-
зує гормональний баланс 
насіння.
Результат: вирівняні, одно-
рідні сходи.

Bioforge – захищає насіння 
та рослини від впливу 
негативних факторів навко-
лишнього середовища.
Результат: швидкі, вирів-
няні, здорові сходи.

Nitrate Balancer – 
переміщує поживні речови-
ни в кореневу систему, 
забезпечує контрольова-
ний вегетативний ріст.
Результат: безпечна перези-
мівля та активний розвиток 
навесні.
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Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
CТОВ «Дружба Нова», Kernel, 
с. Варва Чернігівської області.

Stoller
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Контроль
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49.1 ц/га

+21.2 % 59.5 ц/га
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Контроль

70.1 ц/га

+ 4.4%
73.2 ц/га

Stoller

1. Позакоренево на фазі кущення
Bioforge 0,6 л/га  

1. Позакоренево на фазі кущення
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1 л/га 

1. Позакоренево на фазі кущення
Stimulate 0,3 л/га + X-Tra Power 1 л/га 

1. Позакоренево на фазі виходу в трубку
X-Cyte 1 л/га

Програма обробки для Пшеницi озимoi:

Програма обробки для Пшеницi озимoi:

Програма обробки для Пшеницi озимoi:

Програма обробки для Пшеницi яроi:
Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «УРОЖАЙНА КРАЇНА», 
МХП у Сумській області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
Harveast Holding у Донецькій 
області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
Harveast Holding у Донецькій 
області.

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

Врожай

Врожай

+ 10.4 ц/га

+ 3.1 ц/га
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Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЛАТ ІНВЕСТ», 
NCH у Вінницькій області.

Програма обробки для Пшеницi озимoi:

Результати 
застосування продуктiв Stoller у 2017 роцi
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Контроль

+ 12.3%

57 ц/га

64 ц/га

Stoller

1. Позакоренево на фазі кущення
Bioforge 0,5 л/га

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

Врожай

+ 7 ц/га
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40 ц/га

+6.8 % 42.7 ц/га

Stoller
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40 ц/га

+5.5 % 42.2 ц/га

Врожай

Врожай

+ 2.7 ц/га

+ 2.2 ц/га
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*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

30
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Контроль

+ 26%

Stoller

24.6 ц/га
31 ц/га

1. Позакореневе підживлення на фазі 
бутонізації через день після 
ушкодження заморозками та снігом
Bioforge 0,8 л/га + X-Cyte 0,8 л/га

Програма обробки для Рiпакa озимого:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях  
UkrLandFarming 
у Миколаївській області.

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

+ 6.4 ц/га

До обробки

До обробки

Врожай

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
СТОВ «Дружба Нова», Kernel, 
с. Варва Чернігівської області.

Stoller
0
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49.1 ц/га

+22.2 %
60 ц/га

1. Позакоренево на фазі кущення
Bioforge 1 л /га

Програма обробки для Пшеницi яроi: Врожай

+ 10.9 ц/га
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+ 12.5%

Stoller

32 ц/га
36 ц/га

Stoller
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60

80

100

+14.1%

83.3 ц/га
95.0 ц/га

1. Сумісно з гербіцидною обробкою
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

2. Фаза цвітіння
X-Cyte 0,5 л/га + Nitrate Balancer 0,5 л/га

1. Позакоренево на фазі викидання волоті
X-Cyte 1 л/га

Програма обробки для Рiпакa озимого:

Програма обробки для Кукурудзи:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ПСП «Переселенське»
в Київській області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Енселко Агро», Kernel 
у Хмельницькій області.

+ 4 ц/га

+ 11.7 ц/га

Врожай

Врожай

Stoller
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Контроль
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+10 %

120.0 ц/га
132.0 ц/га

Програма обробки для Кукурудзи:

Дані застосування препаратів 
Stoller на полях 
ТОВ «Гаван Плюс» у 
Херсонській області.

+ 12 ц/га

Врожай

1. Позакоренево на фазі викидання волоті
X-Cyte 1 л/га 
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1. Позакореневе підживлення на стадії 
V4 після ураження заморозками
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га

Програма обробки для кукурудзи:

Stoller
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20
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Контроль

60
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100

+13.8 %
81.9 ц/га

93.2 ц/га

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «НВФ «Урожай», 
МХП у Черкаській області. 
Гібрид Monsanto DKC 4717.

+ 11.3 ц/га

До обробки До обробки

Пiсля обробки

Врожай
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+9.1 %

115 ц/га
125.5 ц/га
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109.7 ц/га
123.7 ц/га

Stoller
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+16.2 %

74.9 ц/га
87.0 ц/га

Програма обробки для Кукурудзи:

Програма обробки для Кукурудзи:

Програма обробки для Кукурудзи:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Агрокряж», МХП у 
Вінницькій області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ПП «Карла Маркca-2», NCH 
у Сумській області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ПСП «Переселенське» 
Київській області.

+ 10.5 ц/га

+ 14 ц/га

+ 12.1 ц/га

Врожай

Врожай

Врожай

1. Передпосівна обробка насіння
Stimulate 2 л/т

2. Позакоренево на фазі V6-V8
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

3. Позакоренево на фазі викидання волоті
Bioforge 0,5 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

1. Передпосівна обробка насіння
Stimulate 2 л/т

2. Позакоренево на фазі V3-V4
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

3. Позакоренево на фазі викидання волоті
X-Cyte 1 л/га + Sugar Mover 2 л/га

1. Передпосівна обробка насіння
Stimulate 1,5 л/т

2. Позакоренево на фазі V3-V4
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

3. Позакоренево на фазі викидання волоті
X-Cyte 1 л/га

*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

Stoller
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+3,5 %

115 ц/га
119 ц/га

1. Передпосівна обробка насіння
Stimulate 2 л/т

Програма обробки для Кукурудзи:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Агрокряж», МХП у 
Вінницькій області.

+ 4 ц/га

Врожай
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*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

34
*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

1. Позакореневе підживлення на 
стадії V6-V7
X-Tra Power 1,5 л/га + Bioforge 0,3 л/га

Програма обробки для кукурудзи:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
СФГ «Лелеки» 
в Дніпропетровській області. 

Stoller
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+14.8 %

44.7 ц/га
51.3 ц/га

+ 6.6 ц/га

Врожай

Stoller
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+21.0 %

80.6 ц/га
97.5 ц/га

+ 16.9 ц/га

Врожай

Дані про застосування 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Зоря» 
у Дніпропетровській обл., 
Павлоградський р-н, 
с. Межиріч.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Агрокряж», МХП 
у Вінницькій області.

Дані застосування препаратів 
Stoller на полях 
група АГРОТРЕЙД 
у Чернігівській області.

1. Передпосівна обробка насіння
Stimulate 2 л/т

1. Передпосівна обробка насіння
Stimulate 2 л/т

1. Позакоренево на фазі зірочки
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Програма обробки для соняшника:

Програма обробки для соняшника:

Програма обробки для соняшника:
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+18.8 %
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+ 3 ц/га

+ 1.6 ц/га

+ 1.4 ц/га

Врожай

Врожай

Врожай

Програма обробки для кукурудзи:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на 
ПСП «Граніт» 
у Житомирській області.

1. Позакоренево на фазі V4 
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

2. На фазі V10
Bioforge 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га 



37*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.36 *Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Агрокряж», МХП 
у Вінницькій області.

1. Передпосівна обробка насіння
Stimulate 2 л/т

2. Позакоренево на фазі V2-V4
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

3. Позакоренево на фазі зірочки
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

Програма обробки для соняшника:
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+7.5 %
37.3 ц/га 40.1 ц/га

+ 2.8 ц/га

Врожай

1. Позакореневе підживлення після 
ураження гербіцидом
Bioforge 1,2 л/га

Програма обробки для соняшника: Дані про застосування 
препаратів Stoller на полях 
ПСП «Злагода» 
у Рівненській області.

Stoller
0

10

20

30

40

50

35 ц/га

До обробки До обробки Пiсля обробки

Врожай

Дані застосування препаратів 
Stoller на полях ТОВ 
«Урожайна Країна», МХП 
у Сумській області.

1. Позакоренево на фазі зірочки
Sugar Mover 2 л/га

Програма обробки для соняшника:

Stoller
0

10

20

Контроль

30

40

50

+7.7 %
31.1 ц/га 33.5 ц/га

+ 2.4 ц/га

Врожай

Stoller
0

5

10

Контроль

15

20

25

+13.8 %

16 ц/га
18.2 ц/га

1. Позакореневе підживлення на фазі V8
X-Tra Power 1 л/га

Програма обробки для соняшника:

Дані про застосування 
препаратів Stoller на полях
ФГ «Алеся» 
у Миколаївській області.

+ 2.2 ц/га

Врожай

Stoller
0

10

20

Контроль

30

40

50

+37 %
35.6 ц/га

26 ц/га

Stoller
0

10

20

Контроль

30

40

50

+32.4 %
34.4 ц/га

26 ц/га

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Енселко Агро», Kernel 
у Хмельницькій області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Енселко Агро», Kernel 
у Хмельницькій області.

+ 9.6 ц/га

+ 8.4 ц/га

Врожай

Врожай

1. Позакоренево на фазі R1 (початок цвітіння)
X-Cyte 0,5 л/га

2. Позакоренево  на фазі R3 (початок 
формування бобів)
X-Cyte 0,5 л/га

1. Позакоренево на фазі R1 (початок цвітіння)
X-Cyte 1 л/га

Програма обробки для соi:

Програма обробки для соi:



Stoller
0

10

20

Контроль

30

40

50

+8.6 %
26.4 ц/га

24.3 ц/га

Stoller
0

5

10

Контроль

15

20

25

+8.8 %
19.8 ц/га

18.2 ц/га

Stoller
0

5

10

Контроль

15

20

25

+8.1 %
22.6 ц/га

20.9 ц/га

+2.1 ц/га

+1.6 ц/га

+1.7 ц/га

Врожай

Врожай

Врожай

38 *Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування. 39*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

1. Позакоренево на фазі R1 
(початок цвітіння)
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

1. Позакоренево на фазі R1 
(початок цвітіння)
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

1. Передпосівна обробка насіння
Bioforge 1 л/т

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
СТОВ «Дружба Нова», Kernel 
у Чернігівській області.

Дані застосування препаратів 
Stoller на полях ТОВ 
«Компанія Агро-Трейд» 
у Чернігівській області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ПП «Карла Маркса-2», NCH
 у Сумській області.

Програма обробки для соi:

Програма обробки для соi:

Програма обробки для соi:

Stoller
0

10

15

Контроль

20

25

30

+21.1 %
25.3 ц/га

20.9 ц/га

Stoller
0

5

10

Контроль

15

20

25

+10.4 %
23.4 ц/га

21.2 ц/га

Stoller
0

5

10

Контроль

15

20

25

+17.0 %
24.8 ц/га

21.2 ц/га

+ 4.4 ц/га

+ 2.2 ц/га

+ 3.6 ц/га

Врожай

Врожай

Врожай

Програма обробки для соi:

Програма обробки для соi:

Програма обробки для соi:

1. Передпосівна обробка насіння
Bioforge 1 л/т

2. Позакоренево на фазі V3 
(три трійчатих листочки)
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,4 л/га

3. Позакоренево на фазі R1 (початок цвітіння)
X-Cyte 0,7 л/га + Sugar Mover 1,8 л/га

1. Передпосівна обробка насіння
Bioforge 1,5 л/т

2. Позакоренево на фазі R1 (початок цвітіння)
Stimulate 0,2 л/га + Sugar Mover 1 л/га

3. Позакоренево на фазі R3 
(початок формування бобів)
X-Cyte 0,5 л/га + Nitrate Balancer 1,7 л/га

1. Передпосівна обробка насіння
Bioforge 1,5 л/т

2. Позакоренево на фазі R1 (початок цвітіння)
Stimulate 0,3 л/га + Bioforge 0,6 л/га

3. Позакоренево на фазі R3 
(початок формування бобів)
X-Cyte 0,5 л/га + Nitrate Balancer 1,7 л/га

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ПП «Карла Маркса-2», NCH
 у Сумській області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Зернопродукт», МХП 
у Вінницькій області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Зернопродукт», МХП 
у Вінницькій області.



40 *Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування. 41*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

1. Передпосівна обробка насіння
Bioforge 1,5 л/т

2. Позакоренево перед цвітінням 
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

3. Позакоренево на фазі R3 
X-Cyte 0,5 л/га + Bioforge 0,5 л/га

4. Позкоренево на фазі R5  
Nitrate Balancer 2 л/га

1. Позакоренево  на фазі R1 
(початок цвітіння)
X-Cyte 1 л/га

Програма обробки для соi:

Програма обробки для соi:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ПСП «Переселенське» 
в Київській області.

Дані застосування препаратів 
Stoller на полях 
ТОВ «Гаван Плюс» 
у Херсонській області.

Stoller
0

5

10

Контроль

15

20

25

+45.9 %

13.5 ц/га

19.7 ц/га

Stoller
0

10

20

Контроль

30

40

50

+4.7 %
45.0 ц/га

43.0 ц/га

+ 6.2 ц/га

+ 2.0 ц/га

Врожай

Врожай

Stoller
0

5

10

Контроль

15

20

25

+18.2 %
13 ц/га

11 ц/га

+ 2.0 ц/га

Врожай Програма обробки для сочевицi:

1. Позакоренево на фазі V3 
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

2. Позакоренево перед цвітінням
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га

3. Позакоренево на фазі R3
Bioforge 0,6 л/га + X-Cyte 0,5 л/га

4. Позакоренево на фазі R5 
Sugar Mover 2 л/га

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
Harveast Holding у Донецькій 
області.

1. Передпосівна обробка насіння
Bioforge 1,5 л/т

2. Позакореневе підживлення Стадія V1 
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га

3. Початок бутонізації
Bioforge 0,6 л/га + X-Cyte 1 л/га

4. Початок побуріння плодів
Sugar Mover 2 л/га

Програма обробки для Гречки 

сорт «Степова»:

Stoller
0

5

10

Контроль

15

20

25

+ 16.8 %

+2.4 ц/га

14.3 ц/га
16.7 ц/га

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller 
на дослідних полях 
Подільського державного 
аграрно-технічного 
університету.

Врожай1. Передпосівна обробка насіння 
Bioforge 2 л/т

2. Позакоренево сумісно з гербіцидом
Bioforge 0,5 л/га

3. Перед спекою для попередження 
теплового стресу

Bioforge 0,5 л/га
* Дозування для обробки посадкового матеріалу
вираховувалось у розрахунку на 1 га посівної площі.

Дані про застосування 
препаратів Stoller на полях 
ФГ «Мазуркевич» 
у Кіровоградській області.

Stoller
0

5

10

Контроль

15

20

25

+66.7 %

12 ц/га

20 ц/га

+8 ц/га

ВрожайПрограма обробки для соi:



42 *Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування. 43*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

1. Обробка бульб при посадці
Stimulate 0,5 л/га + Fast Start 2 л/га*

2. Позакоренево на фазі формування бульб
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

* Дозування для обробки посадкового матеріалу
вираховувалось у розрахунку на 1 га площі.

Програма обробки для картоплi:

Stoller
0

10

20

Контроль

30

40

50

+10.8 %

37.9 т/га
42 т/га

Stoller
0

10

20

Контроль

30

40

50

71 %
82.2 %

Товарнiсть

Дані про застосування 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Агрокомплекс 98» 
у Житомирській області.

+ 4.1 т/га

+ 11.2%

Врожай

1. Позакореневе підживлення за 30 днів
до збору врожаю
Sugar Mover 1,5 л/га + Bioforge 0,4 л/га

1. За 17 днів до збору врожаю
Nitrate Balancer 2 л/га 

1. За 45 днів до збору врожаю
Nitrate Balancer 2 л/га 

Програма обробки для Цукрового буряка:

Програма обробки для Цукрового буряка:

Програма обробки для Цукрового буряка:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
АТФ “Агро Діло” 
у Херсонській області.

Дані про застосування 
препаратів Stoller на полях 
ПСП «Злагода» 
у Рівненській області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях
ТОВ «Агрокомплекс Зелена 
долина» у Вінницькій області.

Stoller
0

15

30

Контроль

45

60

75

+15.6 %

62.7 т/га
72.5 т/га

Stoller
0

5

10

Контроль

15

20

25

+2.2 %

17.0 %
19.2 %

Пiсля обробки 
          Stoller

0

5

10

Перед 
обробкою

15

20

25

+2.6 %
13.8 %

16.4 %

+ 9.8 t/га

Цукристiсть

Врожай

Цукристiсть



44 *Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування. 45*Контроль – результат застосування стандартної для господарства технології вирощування.

1. Обробка бульб при посадці
Stimulate 0,5 л/га + Fast Start 2 л/га*

2. Позакореневе підживлення на стадії 
формування бульб
Bioforge 0,5 л/га + X-Tra Power 1,5 л/га

3. Із початком цвітіння 
(3 обробки з інтервалом 10 днів)

Sugar Mover 1 л/га; Sugar Mover 1 л/га; 
Nitrate Balancer 1 л/га

* Дозування для обробки посадкового матеріалу
вираховувалось у розрахунку на 1 га площі.

Програма обробки для картоплi:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Біотех ЛТД» 
у Київській області.

Stoller
0

15

30

Контроль

45

60

75

+6 %
50 т/га

53 т/га

+ 3 т/га

Врожай

Stoller
0

25

50

Контроль

75

100

125

+10.4 %
97.2 ц/га

107.3 ц/га

1. Вихід в трубку
X-Cyte 1 л/га + Bioforge 0,8 л/га

2. Період наливання зерна
Sugar Mover 2 л/га

Програма обробки для озимого жита:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на демо-
полях BASF в смт. Оринин 
Хмельницької області.

+ 10.1 ц/га

Врожай

Stoller
0

25

50

Контроль

75

100

125

78 ц/га

+21.2 % 94.5 ц/га

0

20

40

60

80

100

Контроль

+ 14.7%

78.2 ц/га

89.7 ц/га

Stoller

1. Фаза кущення
Bioforge 1 л /га

2. Вихід в трубку
Bioforge 0,5 л /га + X-Tra Power 1,5 л/га

3. Період наливання зерна
Sugar Mover 2 л/га

1. Початок цвітіння
X-Cyte 1 л/га + Bioforge 0,8 л/га

2. Період наливання зерна
Sugar Mover 2 л/га

Програма обробки для Пшеницi ярoi:

Програма обробки для Пшеницi озимoi:

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на демо-
полях BASF в смт. Оринин
Хмельницької області.

Дані польових випробувань 
препаратів Stoller на демо-
полях BASF в смт. Оринин 
Хмельницької області.

+ 16.5 ц/га

+ 11.5 ц/га

Врожай

Врожай



Короткий огляд продукцii

Антистресовий препарат 
для посилення росту і 
розвитку й підвищення 
стійкості рослин до дії 
несприятливих чинників

Регулятор росту рослин 
на основі цитокініну для 
покращення цвітіння
та запилення, особливо 
в умовах високих 
температур

Регулятор росту 
рослин для 
стимулювання 
поділу, росту та 
диференціації клітин

Препарат для активізації 
руху вуглеводів від 
вегетативних органів до 
запасаючих тканин

Препарат для 
активізації росту 
рослин на ранніх 
етапах розвитку

Комплекс хелатованих 
мікроелементів 
для стимулювання 
біологічних функцій 
рослин

Препарат для активізації руху 
вуглеводів від вегетативних 
до генеративних органів
та їхнього накопичення в 
зерні, насінні та плодах

46






