
ЕДТА проти хелатів на основі цукру 

Наступна інформація стосується хелатованих поживних речовин на основі цукру AgriGuardian. 

AgriGuardian не може стверджувати, що ця інформація стосується інших хелатованих продуктів 

на основі цукру, доступних на ринку. AgriGuardian займається виробництвом та збутом 

хелатованих поживних речовин на основі цукру з 2005 року. 

Застосування до ґрунту 

ЕДТА (етилендіамін тетраоцтова кислота) був стандартним хелатуючим агентом з початку 1940-

х років. Він більш ефективний при застосуванні на ґрунтах з високим рівнем pH (> 7,3) 

порівняно з хелатами на основі цукру. ЕДТА-хелати досі застосовуються, оскільки вони 

відносно недорогі і добре відомі. Знову ж таки, вони найбільше підходять для ґрунтових та 

резервуарних сумішей  з високим рівнем pH. Хелати на основі цукру також ефективні з 

ґрунтами, але краще спрацьовують, коли ґрунтові та резервуарні суміші мають нейтральний до 

низького рівня pH (<7,3). Якщо в ґрунті застосовуються хелати, поживні речовини повинні 

надходити в рослину, як правило, через коріння, перш ніж їх можна використовувати. 

Міркування щодо поглинання рослин описані у розділі "Застосування на рослинах". 

Застосування на рослинах 

Хелати на основі цукру набагато ефективніші при застосуванні безпосередньо до рослин, ніж 

ЕДТА-хелати. Безпосереднє застосування може бути як позакореневе обприскування, обробка 

коріння або ґрунту, і всякий раз, коли хелати вступають у прямий контакт з тканинами рослин. 

Молекули EDTA набагато більше, ніж хелати на основі цукру, завдяки чому EDTA-хелати 

повільніше засвоюються тканинами рослин (листям, стеблами, плодами та корінням). Хелатні 

поживні речовини на основі цукру (Cu, Fe, Mn, Zn та ін.) Можуть проникати у восковий 

(зрізаний) шар на листках та інших рослинних поверхнях набагато швидше, ніж хелатизовані 

EDTA поживні речовини, давати більш швидку реакцію. 

Потрапивши всередину рослинних тканин, хелати на основі цукру потребують значно менше 

енергії та часу, щоб стати доступними рослині, ніж хелати на основі ЕДТА. За допомогою ЕДТА -

хелатів поживні речовини повинні бути відокремлені від молекули ЕДТА, перш ніж вони 

можуть бути використані рослиною. Потім поживні речовини зв’язуються з молекулою цукру, 

перш ніж вони можуть рухатися всередині судинної системи рослини. Рослина повинна 

використовувати енергію для виготовлення молекули цукру, яка пов'язана з поживною 

речовиною ЕДТА. Також процес перетворення поживної речовини з хелату ЕДТА в поживну 

речовину, пов'язану з цукром, також забирає енергію рослини. Використання хелатних 

поживних речовин на основі цукру виключає обидві дії, тим самим зберігаючи енергію 

рослини для підтримки росту. 

Інша перевага - швидкість, з якою поживні речовини доступні рослині для вживання. Коли 

хелатні поживні речовини на основі цукру потрапляють всередину рослини, поживні речовини 

одразу доступні для переміщення всередині рослини туди, де потрібні поживні речовини. 

Хелатні поживні речовини на основі цукру можуть бути доступні рослині за кілька хвилин до 

декількох годин. З використанням корисних речовин, що вживаються на основі цукру, 

звичайно спостерігається візуальна користь менше ніж за добу після застосування. Виробники 



звичайно повідомляють про кращу реакцію на хелати на основі цукру в порівнянні з 

поживними речовинами, що містять хелат ЕДТА, особливо при застосуванні листяних  

поверхнях рослин. 

Сумісність з гліфосатом та іншими хімічними речовинами 

Хелати на основі цукру AgriGuardian сумісні з більшістю хімічних речовин, включаючи 

гербіциди гліфосату та гліфосинату. Ці гербіциди є сильними хелатирующими агентами, 

сильнішими за ЕДТА. Це означає, що якщо EDTA-хелати будуть змішуватися з цими 

гербіцидами, то поживні речовини, пов'язані з хелатом EDTA, будуть вилучені з хелату EDTA 

більш сильними гербіцидами. Також гербіциди дезактивуються, а поживні речовини 

недоступні для використання врожаю. Це призводить до поганого знищення бур’янів 

гербіцидами, і користь поживних речовин, пов'язаних з хелатом ЕДТА, втрачається. 

Використовуючи хелатні поживні речовини на основі цукру AgriGuardian, проблеми з хімічними 

сумішами рідко виникають. Що стосується змішування всіх хімічних речовин, то для 

забезпечення сумісності рекомендується проводити тест. 


