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Збільшує рухомість фосфору та 
доступність калію з грунту 
та мінеральних добрив
Пролонгує доступність
поживних елементів
Дозволяє зменшити рекомендовану
дозу мінеральних добрив до 30%
Підвищує врожайність до 25%

*EBITDA – аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за кредитними відсотками, сплати 
податків і амортизаційних відрахувань. Для розрахунків взяте середнє значення трирічних досліджень витрат і врожайності 
в господарствах і наукових установах з різними природно-кліматичними умовами: Київська, Чернігівська, Волинська, 
Хмельницька, Кіровоградська обл.



Bacillus subtilis – аеробні  бактерії, здатні до мобілізації фосфору з органіч-
них і мінеральних сполук, фіксації молекулярного азоту атмосфери. Бактерії 
продукують біологічно активні речовини, які підвищують імунітет рослин, 
сприяють деструкції складних органічних сполук у ґрунті. Bacillus subtilis є 
антогоністами патогенних грибів і бактерій.

Azotobacter – вільноживучі бактерії, які фіксують молекулярний азот атмос-
фери та продукують фітогормони, що сприяють росту і розвитку рослин, в т.ч. 
кореневої системи. Бактерії здатні до біодеградації хлоровмісних ароматич-
них сполук, в т.ч. залишків пестицидів. Продуковані ними екзополісахариди 
можуть мобілізувати важкі метали, переводячи їх у недоступну для рослин форму.

Enterobacter – бактерії, здатні зв’язувати атмосферний азот, поліпшувати 
фосфатний режим ґрунту, підвищуючи доступність фосфатів рослинам,  
а також продукувати фітогормони та біополімери. Бактерії є ефективними 
при біоремедіації техногенно забруднених ґрунтів.

Paenibacillus polymyxa – аеробні бактерії, які продукуючи фермент фосфа-
тазу, забезпечують доступність рослинам мінеральних і органічних фосфатів 
ґрунту. Бактерії виділяють фітогормони, антибіотики, широкий спектр літич-
них ферментів, що поліпшують фітосанітарний стан ґрунту і імунітет рослин, 
сприяючи їх росту і розвитку. Продуковані ними екзополісахариди мають 
позитивний вплив на структуру ґрунту, його аерацію, вологозабезпеченість.

Bacillus megaterium var. рhosphaticum – бактерії здатні вивільняти фосфор, 
зв’язаний в органічних і мінеральних сполуках. Продукує фермент силіказу, 
який сприяє підвищенню рухомості кремнію та калію, фіксованого  
мінералами ґрунту.

Граундфікс® 
має КОМПЛЕКСНИЙ склад:



Бактерії Граундфіксу виробляють:

Завдяки цьому відбуваються:

У чому особливість дії 
Граундфіксу?

карбонові кислоти амінокислоти поліпептиди

полісахариди

Переведення фосфатів 
кальцію (Са3(РО4)2  
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Вивільнення калію  
з мінералів 
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ферменти фітогормони антибіотики



Під основний 
обробіток грунту

Під передпосівний 
обробіток грунту

Внесення в рядок 
при сівбі

Ранньовесняне підживлення 
разом з рідкими добривами

Фертигація

Способи внесення



Культура Період внесення Граундфікс, 
л/га

Робочий 
розчин

Інтегроване землеробство

Озимі та ярі зернові Ранньовесняне, передпосівне 3,0 100-200

Озимий ріпак Ранньовесняне, передпосівне 3,0-5,0 100-200

Соняшник 
Кукурудза
Соя

Передпосівне 3,0-5,0 150-200

У рядок 0,5-1,0 20-50

Садові
Фертигація 2-3 обробки 3,0-5,0 Поливна 

нормаОвочеві

Органічне землеробство

Озимі та ярі зернові Ранньовесняне, передпосівне 3,0-5,0

150-200Озимий ріпак Ранньовесняне, передпосівне 5,0-8,0

Соняшник 
Кукурудза 
Соя

Передпосівне 5,0-10,0

У рядок 0,5-1,0 20-50

Садові
Фертигація 2-3 обробки 3,0-5,0 Поливна 

нормаОвочеві



Регіон:   Чернігівська обл., Талалаївський р-н 
Ґрунт:     чорнозем типовий 
Культура:   соняшник 
Попередник:   пшениця озима

Схема дослідження

Результат дослідження

Спосіб внесення Препарат Норма внесення

Під передпосівний 
обробіток ґрунту

Вар. 1   Граундфікс + КАС 3,0 л/га

Вар. 2   Граундфікс + КАС 5,0 л/га

Контроль (КАС) -

Культура

Урожайність, т/га Приріст до контролю, т/га

Вар 1. Вар. 2 Контроль Вар.1 Вар. 2

Соняшник 4,78 4,8 4,3 0,48 0,5

+ 0,48 т/га

+ 0,50 т/га

Виробничі дослідження 
ефективності



Регіон: Київська обл., Ставищенський р-н
Ґрунт: чорнозем типовий 
Культура: соняшник, гібрид Roki
Попередник: пшениця озима

Схема дослідження

Результат дослідження

Спосіб внесення Препарат Норма внесення

Під передпосівний 
обробіток ґрунту

Граундфікс 5,0 л/га

Контроль (КАС) -

Культура

Урожайність, т/га Приріст до контролю, т/га

Дослід Контроль

Соняшник 3,47 2,97 +0,50

+ 0,50 т/га

Контроль      Дослід

Виробничі дослідження 
ефективності



Регіон: Київська обл.,  
Богуславський р-н 
Ґрунт: чорнозем типовий
Культура: cоняшник, сорт Конді
Попередник: пшениця озима

Схема дослідження

Результат дослідження

Спосіб внесення Препарат Норма внесення

Під передпосівний 
обробіток ґрунту

Граундфікс 5,0 л/га

Технологія господарства 
(контроль) —

Культура

Урожайність, т/га Приріст до контролю, т/га

Дослід Контроль

Соняшник 4,27 3,66 +0,61

+ 0,61 т/га

Контроль      Дослід



Те ж саме поле наступного сезону
Культура: кукурудза, гібрид Pioner 9241
Попередник: соняшник

Схема дослідження

Результат дослідження

Спосіб внесення Препарат Норма внесення

Внесено під 
попередник в 2018 р.
Передпосівний 
обробіток ґрунту

Граундфікс 5,0 л/га

Контроль (КАС) —

Культура

Урожайність, т/га Приріст до контролю, т/га

Дослід Контроль

Кукурудза 15,74 15,44 +0,30

+  0,30 т/га

Післядія на другий рік!



Урожайність соняшника, т/га Урожай ячменю ярого, т/га

Дослідження ефективності на соняшнику  
і післядії на ячменю ярому
ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2016-2018 рр.

Контроль Контроль3,97 4,54

4,51 5,18

4,74+0,77 +0,56

+0,54 +0,59

5,1Граундфікс 10 л/га Граундфікс 10 л/га

Граундфікс 5 л/га Граундфікс 5 л/га

Схема дослідження

Препарат:      ГРАУНДФІКС

      Норма:      5 та 10 л/га

Застосування:  
 під передвосівний обробіток ґрунту

Обробіток в період вегетації:  

двічі– ОРГАНІК-БАЛАНС 0,5 л/га + 
ЛИПОСАМ 0,2 л/га

Ґрунт: чорнозем типовий малогумусний 
рН ґрунту: 5,4
Система удобрення: органо-мінеральна  
(пожнивні рештки + N60P60K60) 
Попередник:  пшениця озима
Сівозміна: горох – озима пшениця –  соняшник  –  ярий ячмінь  –  
кукурудза на зерно

Cередні дані за 3 роки!
дрібно-ділянкові дослідження

+ 0,77 т/га



Урожайність 
кукурудзи на зерно, т/га Урожай ячменю ярого, т/га

ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2016-2018 рр.

Дослідження ефективності на кукурудзі 
на зерно і після дії на ячменю

Контроль Контроль7,92 4,54

8,82 5,42

+1,34 +0,63

+0,90 +0,88

9,26 5,17Граундфікс 10 л/га Граундфікс 10 л/га

Граундфікс 5 л/га Граундфікс 5 л/га

Схема дослідження

Препарат:      ГРАУНДФІКС

      Норма:      5 та 10 л/га

Застосування:  
 під передвосівний обробіток ґрунту

Обробіток в період вегетації:  

двічі– ОРГАНІК-БАЛАНС 0,5 л/га + 
ЛИПОСАМ 0,2 л/га

Ґрунт: чорнозем типовий малогумусний 
рН ґрунту: 5,4
Система удобрення: органо-мінеральна  
(пожнивні рештки + N60P60K60) 
Попередник: пшениця озима
Сівозміна: горох – озима пшениця –   кукурудза на зерно   –   ярий ячмінь

дрібно-ділянкові дослідження

Cередні дані за 3 роки!

+ 1,34 т/га
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Збільшує рухомість фосфору та 
доступність калію з грунту 
та мінеральних добрив
Пролонгує доступність
поживних елементів
Дозволяє зменшити рекомендовану
дозу мінеральних добрив до 30%
Підвищує врожайність до 25%

*EBITDA – аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за кредитними відсотками, сплати 
податків і амортизаційних відрахувань. Для розрахунків взяте середнє значення трирічних досліджень витрат і врожайності 
в господарствах і наукових установах з різними природно-кліматичними умовами: Київська, Чернігівська, Волинська, 
Хмельницька, Кіровоградська обл.


