
  
 

 
ЛИПОСАМ® 

 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИРОДНІЙ БІОПРИЛИПЛЮВАЧ 

для підвищення ефективності та економії засобів захисту і підживлення рослин 
 

1.         Склад 
       Композиція біополімерів природного походження з прилиплюючими властивостями. 
 

2. Основні функції 
- Прилипач (за рахунок виключно липкогенних властивостей біополімерів закріплює на   

               поверхні листу всі необхідні для рослин компоненти); 
- Ад’ювант (за рахунок біоПАВ знижує поверхневий натяг, сприяє максимальному 

поширенню водних розчинів препаратів на поверхні рослин); 
- Антитранспірант (за рахунок просторової конфігурації макромолекул біополімерів 

утворюється мікроскопічна сітчаста плівка, яка в місцях контакту перешкоджає 
випаровуванню вологи, але не заважає основним процесам розвитку рослин - 
дихання та фотосинтез);  

- Сорбент-носій (за рахунок наявності різних функціональних груп полісахаридів, як 
слабкий хелатуючий агент, сорбує та нежорстко утримує діючі речовини хімічних та 
біологічних препаратів); 

- Антидот, антидепресант (хороша абсорбуюча здатність полімерів допомагає 
пом’якшити стрес від різкої дії пестицидів та ядохімікатів); 

- Плівкоутворювач ( завдяки високій в’язкості та липкості, Липосам утворює еластичну 
тонку плівку, яка запобігає розтріскуванню стручків, бобів в стадії дозрівання урожаю). 

 
3. Переваги  

- Природне походження; 
- Повністю розчинний у воді, можливе використання води з високою жорсткістю; 

      -     Працює в широкому діапазоні температур від 5 0С до 30 0С; 
      -      Достатньо 15-30 хв. для утворення  еластичної плівки та фіксації на рослині; 

- Не порушує поверхневий захисний шар рослин; 
- Нейтральний, сумісний з усіма водорозчинними добривами, пестицидами, 

регуляторами росту, біопрепаратами; 
- Дозволяє утримувати засоби захисту рослин та добрива до 30 днів; 
- Знижує хімічне навантаження (стрес) у рослин, підвищує стійкість до засух та різких 

перепадів температур; 
- Гарантує підвищення врожайності та якості продукції; 
- Гарантує високу окупність витрат; 
- Розкладається грунтовими мікроорганізмами до продуктів – джерел додаткового 

живлення рослин на протязі 30 - 40 днів; 
- Багатофункціональний та універсальний; 
- Не фітотоксичний.  
 

 
 
 



  
 
 

4. Норми витрат  
 

 
Культура 

Спосіб застосування і норми витрат 
Передпосівна обробка Обприскування рослин у період 

вегетації 
Липосам, 

л/т 
Об’єм 

розчину, 
л  

Липосам, 
л/га 

Об’єм розчину,  
л  

Зернові озимі та ярі: 
пшениця, жито, ячмінь, овес, 
просо, сорго, кукурудза  

 
0,15-0,3 

 
 

10-20  

0,2-0,5 

150-300 Зернобобові: 
квасоля, горох, боби, соя, 
чечевиця, чина 
Круп’яні: 
Гречка, рис 
Технічні: 
соняшник, ріпак, мак, гірчиця 
та ін. 

0,25-0,5 10-15 
200-300 

 
Картопля (бульби), цибулини 
 

0,15-0,3 5-10  
200-400 

 
 

Буряк: 
цукровий, столовий, 
кормовий 

0,5-1,0 10-15 

 
Плодоягідні культури: 
суниця, малина, аґрус, 
порічки, смородина 
 

- - 

 
 
 

0,3-0,7  

 
 
 

150-300 

Овочеві культури: 
огірки, томати, перець, 
баклажани, капуста, кавуни, 
дині, кабачки, цибуля, часник 
Квіти 

1,0-1,5 10-15 

Плодові дерева: 
черешня, вишня, слива - - 

1,0-2,0 500-1000  
Виноград 
 

- - 

 
Дерева, кущі декоративні 
 

- - 0,5-1,0 250-500 

 
 
 
 
 



  
 
 
       5.  Застосування 
Носій-прилиплювач застосовують у вигляді водного розчину.  

Розчинення проводять поступово: необхідну кількість препарату розмішують у воді 
(1:1) до однорідного розчину, доливаючи воду малими дозами в Липосам – прилиплювач до 
необхідного для обробки об’єму.  

Одержаний розчин Липосаму використовують для приготування бакової суміші з 
іншими препаратами (фунгіцидами, гербіцидами, інсектицидами), мікроелементами та ін., 
дотримуючись певної послідовності змішування. 

 Спочатку вносять в ємність для бакової суміші хімічні протруйники, мікро- та 
макроелементи тощо, потім приготовлений розчин Липосаму, а після ретельного 
перемішування – біопрепарати.  

Для обробки посадкового матеріалу та обприскування вегетуючих рослин 
використовують будь-яке стандартне обладнання. 

 
6. Зовнішній вигляд  

 
 

 

 
 
 
 

7. З питань консультацій та придбання 
 
ТОВ «ТД «БТУ-Центр»  
тел.: (044) 594-38-83; (044) 594-38-84 
http://www.btu-center.com 
e-mail:  info@btu-center.com 
 
 

УВАГА!  
При замовленні від 500 л біоприлиплювача ЛИПОСАМ, 
Гарантовано отримайте подарунок від компанії «БТУ-

Центр» вартістю від 500 грн.!!! 

http://www.btu-center.com/
mailto:info@btu-center.com

