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на квалитет



Прашање на квалитет
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Исабион е ѓубриво со биостимулирачко 
дејство со природно потекло, соодветно 
за сите видови на култури. 
Составен е од соодветна комбинација на слободни 
аминокиселини и пептиди со долг и краток ланец. Исабион ја 
промовира енергичноста и развојот на коренот, поттикнува 
подобро цветање, го подобрува квантитетот и квалитетот 
на производството.

Модерни насади за финален 
производ со висок квалитет 
Исабион е произведен во Италија во технолошки напредни 
системи, според највисоки стандарди за микробиолошка 
безбедност и безбедност на животната средина. 
Процесот е комплетно автоматизиран и контролиран со цел 
да се добие краен хомоген производ, со постојана висока 
концентрација. Сето ова, резултира во производство на 
биостимулатор со одличен квалитет, кој брзо се абсорбира од 
страна на растенијата и не содржи хемиски елементи штетни за 
почвата и културите. 



Процес на производство
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Исабион е добиен како резултат на 
трансформација на колаген од природно 
потекло, преку процес на контролирана 
хидролиза со стандард за висок 
квалитет. 

Хидролиза контролирана од висока технологија, 
придонесува да се одржи одличен сооднос помеѓу 
слободните аминокиселини и пептиди со краток ланец 
со биостимулирачки ефект.
Избалансираниот сооднос помеѓу различните 
аминокиселини дава одлична поддршка на сите 
функции во растението, поттикнувајќи балансиран 
биостимулативен ефект. Исабион всушност се 
состои од висока содржина на аминокиселини меѓу 
кои глицин, пролин, хидроксипролин, аланин и 
глутаминска киселина, кои се од големо значење за 
растението.
Висока концентрација на органски материи.
Висока чистота: минимално присуство на останати 
материи (нерастворливи остатоци или остатоци кои 
неможат да бидат примени од растението). Практично 
не содржи тешки и загадувачки метали.
Без присуство на микроорганизми: без пренесување 
на патогени.
Целосна растворливост: за полесна апликација 
и без притоа да прави оштетување на филтрите и 
млазниците на системот.

Исабион наспроти 
пазарните стандарди

Слободни 
аминокиселини 

+30%
Пептиди 
+7%

Органски материи 
+10%
Густина 
+0,8%

Органски азот 
+15%

Останати материи 
-50%

Ексклузивно 
прочистување



Исабион – содржина која гарантира успех
Карактеристики Вредности % p/p Вредности g/L

Растворливост g/L > 1000

Густина 1,27

Сува Материја % p/p 65 825,5

Органски Азот % p/p 10,0 127,0

Вкупен Азот % p/p 11,3 143,5

Амонијачен Азот % p/p 1,30 16,5

Слободни амино киселини % p/p 10,3 130,8

Вкупни амино киселини % p/p 62,5 793,8

Органски Јаглерод % p/p 30,0 381,0

Останати материи (5500 C) % p/p 4,0 50,8

pH раствор 10% p/p 5,5-7,0

Вода 34%

Растворливост во вода: вкупна целосна

Исабион - состав

34%

62%

4%

аминокиселини

вода

останати 
материи
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СЛОБОДНИ АМИНОКИСЕЛИНИ: 
брзо абсорбирање и покриеност на физиолошките 
функции кои се од огромно значење за растението

Слободните аминокиселини се усвојуваат многу брзо и се од витално значење, и истите учествуваат во сите развојни функции и 
стадиуми на растението.

g/100 g, формулирани
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Аминокиселински профил на Исабион
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Зошто Исабион?
Зошто аминокиселини?

Аминокиселини Физиолошки и биостимулаторски функции

Глицин 

Пролин и 
хидроксипролин

Глутаминска 
киселина

Серин

Аргинин

Аланин и  
фенилаланин
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• предходник на хлорофил, учествува во неговото создавање
• силна комплексна моќ на активирање на микроелементите

• ја регулира водната рамнотежа во растението
• неопходен за синтеза на хлорофил

• ја регулираат водната рамнотежа во растението
• ја подобруваат издржливоста на стресни ситуации предизвикани од ниски  

температури, недостаток на вода или претерана соленост на почвата
• ги зајакнуваат клеточните ѕидови, правејќи ги поотпорни
• влијаат на подобрување на фертилноста на цветовите –  

односно го помага оплодувањето

• го стимулира процесот на раст на меристемите во коренот, листот и цветот
• претставува природна резерва на азот во растението која благодарение на 

трансаминазата може да биде трансформирана во други аминокиселини 
• глутамат дехидрогеназа е клучниот ензим кој го прави минералниот азот  

достапен за растението

• предходник на полиамин, кој е потребен за активирање на делба на клетките
• го стимулира растот на коренот
• учествува во синтезата на хлорофилот

• предходници на лигнин, кој му дава отпорност на стеблото
• од огромно значење за синтеза на хлорофилот
• важни за хормонскиот метаболизам во растението
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Зошто пептиди и што значат за растението? 
Пептиди со краток ланец и пептиди со долг ланец:
Важност на пептидите во биостимулаторното делување и управувањето со 
физиолошките функции

Пептиди  Физиолошко и биостимулаторно делување

Пептиди со 
краток ланец

Пептиди со 
долг ланец

Состав на слободни 
аминокиселини 
со кратки и долги 
ланци во ИСАБИОН 
споредбено со 
слични други 
производи

Исабион има помала просечна молекулска маса (< 2000 Далтон) од другите хидролизати на пазарот. 
Со висок индекс на слободни аминокиселини и пептиди со краток ланец, за брза асимилација и подготвеност за делување.
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• активираат ензими како што се нитрат-редуктаза, глутамат-дехидрогеназа и малат-дехидрогеназа, 
кои овозможуваат подобра асимилација и искористување на макроелементите и микроелементите

• активираат синтеза на фитохормони како што се ауксини, гиберелини и цитокинини, основни 
активатори на растот на растенијата

• способни се да влијаат и да ги прилагодат  микроелементите со цел полесна нивна апсорпција  
од страна на растението

• прават редовна резерва на хранливи материи
• може да делуваат како средство за влажнење при фолијарни апликации 
• при почвена апликација ја активираат микробната флора во почвата



Кога се употребува 
Исабион? 
Употреба на Исабион во критичните 
фази од вегетативниот развој

Биостимулаторните ефекти од Исабион се највидливи во 
моментите кога растението има најголема енергетска потреба за 
вегетативен развој и производство на ензими и хормони.

Во овие фази Исабион е најсоодветна помош за растенијата:
го подобрува развојот на коренот и стеблото
го фаворизира цветањето и плодоносењето
ја стимулира фазата на созревање

Развој на коренот и развој на стеблото:
Добриот почеток е најважен
Балансираниот состав на Исабион придонесува за моќен развој 
на коренот, стеблото и цветот на растението, особено во стресни 
услови (топлотни шокови, поплави, атмосферски катастрофи), 
бидејќи: 

лесно се апсорбира од страна на растенијата
обезбедува аминокиселини и пептиди за помала 
потрошувачка на енергија од страна на растението за 
синтеза на протеини 
ја олеснува синтезата на хлорофил, благодарение на 
високата содржина на глицин, аланин, агринин и серин
го зголемува вегетативниот раст
го подобрува развојот на коренот, благодарение на 
ефектите од ауксините на пептидите.

Стимулатор за цветањето и формирање 
на плод: Oснова на производството 
Во фаза на цветање и формирање на плод, на растението му е 
потребна голема количина на енергија. Во овие фази Исабион 
придонесува:

за стимулирање на цветовите, односно придонесува за 
поголем процент на цветни папки
за зголемено оплодување на цветовите благодарение на 
подобрениот развој на толчникот
за подобро формирање на плод, бидејќи Исабион ја 
стимулира клеточната делба на плодовите на балансиран 
начин.

Созревање и берба:
Видливи резултати
Формирањето и развојот на плодовите е уште една фаза во која 
на растението му е потребна голема количина на енергија при што 
растението позитивно реагира на употребата на Исабион.
Хранливите и биостимулаторните ефекти на Исабион, кај 
плодовите се забележуваат по тоа што се добиваат:

плодови со регуларни димензии (унифицирани плодови)
подобрена и изедначена боја на плодовите
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Исабион - 
Лек за секоја ситуација
Во фазите на ‘ртење, раст, цветање и 
плодоносење, примената на Исабион  
е од големо значење
Покрај важното значење на Исабион пред се на 
аминокиселинскиот состав во најзначајните фази на развој  
на растениата, Исабион е неопходно средство кое посебно  
се препорачува во стресни ситуации за растението. 

Се поголемите климатски промени, стресните услови (ниски 
температури, град, суша, фитотоксија, како и појава на болести  
и штетници), се еден важен дел од секојдневното производство. 

Растенијата во стресни услови не произведуваат доволно 
аминокиселини, што се одразува на послаб раст, блокирани 
растенија, послаб развој, за на крај да имаме послаб квалитет на 
плодовите и помал принос. Со примената на Исабион растенијата 
добиваат корисна инфузија, без штетни последици. 

Болести и штетници
Исабион покрај во горенаведените услови, има најголема улога 
во подршка на растенијата кои претрпеле стрес од причинители 
на болести и штетници. Исабион помага во побрзо заздравување 
на растенијата и побрзо надминување на стресот предизвикан од 
истите. Исабион делува како инфузија за растението во стресни 
ситуации.

Мрзнење
Во случај на ниски температури, дури и на неколку степени под 
00С, кај овошни насади во фаза на цветање или прецветување, се 
забележува дека со предходна превентивна апликација може да 
се ограничи бројот на оштетени цветови. 

Град
Исабион го стимулира вегетативното обновување, со цел да ја 
поврати вегетативната загуба и причинетите штети од град.

Соленост на почвата
Аплицирањето на Исабион во почвата помага за неутрализирање 
на негативните ефекти од солта која се наоѓа во самата почвата 
или се наоѓа во почва поради наводнувањето со солена вода. 

Суша
Фолијарната апликација со Исабион формира бариера која ја 
намалува загубата на вода кај растението, со тоа што формира 
слој составен од пептиди со краток ланец.

Штети поврзани со феноменот 
на фитотоксичност
Фолијарната или почвената апликација со Исабион помагаат при 
штети предизвикани од фитотоксични ефекти предизвикани од 
други производи. 
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Овошни култури
Го подобрува растот и развојот на растенијата и ги прави 
посилни за да го одржат производството
Придонесува за пообилно цветање
Придонесува за зголемено оплодување благодарение на 
подобрениот развој на толчникот
Кај растенијата со послаб вегетативен развој, Исабион го 
намалува формирањето на деформирани плодови
Помага за формирање на плодови со правилна форма, 
калибража и боја

Јаболчесто овошје
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Исабион, Култури и начин на примена
Исабион има широка примена, се употребува во поледелство, градинарство, овоштарство и лозарство. Може да се применува 
фолијарно, преку заливање или преку системот капка по капка. Исабион се применува во сите култури во сите важни физиолошки 
состојби на растението, како и биолошките активности во кои е изразена потребата од аминокиселини и дополнителна енергија.

Култура Време на примена Доза на 
примена Позитивни ефекти - Напомена

Јаболко и 
Круша

Пред цветање 2-2,5 l/ha
Ја зголемува плодноста и вегетативниот развој.  
Ја зголемува отпорноста на мрзнење, биотски и 
абиотски фактор

После  опаѓање на венечни ливчиња и 
почеток на формирање на плодови

3 l/ha

Го зголемува оплодувањето. Ја зголемува отпорноста

Во фаза на плодови со големина на орев Го помага развојот на плодот и неговата отпорност

Во време на формирани плодови 6 -7 см
Го помага оформувањето а во покасни фази и бојата  
на плодот

При стрес од 
надворешни 
влијаниа

Оштетување од мраз 4 l/ha Ургентна примена - препорачани 3 третмани

Оштетување од град
3 l/ha

Регенерација на оштетени делови

При појава на болести 
или во услови на суша

Ја зголемува отпорноста на растенијата 



Винова лоза 
(винско и трпезно грозје)

Помага при цветањето и оплодувањето, подобрувајќи го 
квалитетот на производството
Му помага на растението за надминување на стресни услови 
предизвикани од мраз, град, суша и патогени. 

Коскесто овошје

Јагодесто овошје
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Култура Време на примена Доза на 
примена Позитивни ефекти - Напомена

Праска, 
кајсија, 
слива, 
цреша, 
вишна, 
лешник

Пред цветање

2 l/ha

Ја зголемува плодноста и вегетативниот развој

После  опаѓање на венечни ливчиња и 
почеток на формирање на плодови

Го зголемува оплодувањето. Ја зголемува отпорноста

Во  време на формирани плодови
Го помага оформувањето а во покасни фази и бојата  
на плодот

При стрес од патогени и надворешни 
влијаниа

2-2,5 l/ha
2 l/ha при стрес од патогени и суша; 2,5 l/ha при штети  
од град и измрзнување

Култура Време на примена Доза на 
примена Позитивни ефекти - Напомена

Јагода, 
малина

На почеток на вегетација 2-3 l/ha

Во јагода преку системот капка по капка се применува 
во доза од 5 - 6 l/ha, во фаза од вегетативен пораст до 
15-20 дена пред берба

20-30 дена пред цветање 2-2,5 l/ha

На почеток на формирање на плодови, 
и во текот на плодоносење до крајот на 
берба

2-2,5 l/ha

Во есен пред влегување на растенијата во  
време на мирување

3 l/ha
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Винова лоза

Поледелство

Култура Време на примена Доза на 
примена Позитивни ефекти - Напомена

Винова 
лоза

Вегетативен развој

2,5-3 l/ha

Го подобрува почетокот и вегетативниот развој и 
отпорноста од мрзнење

Пред цветање Го зголемува оплодувањето, го регулира цветањето, ја 
зголемува отпорностаПосле завршување на цветање

Во време на промена на боја на гроздот Го помага оформувањето на зрната, а во покасни фази, 
големината и бојата на плодот, помага во акумулирање 
на шеќериРаст на плодот

При стрес од надворешни влијанија, мраз, 
град, болести и штетници

3-4 l/ha
Го зголемува анти стрес делувањето, ги реактивира 
метаболитичките функции, го ограничува влезот на 
патогени

По калемење/кај млади растенија да се 
третира на секои 15-20 дена почнувајќи од 
вегетативно будење па се до комплетно 
оформување

2-3 l/ha
Го подобрува растот и развојот на изданците, во 
поглед на должина и дијаметар на истите. Ја подобрува 
отпорноста на ниски температури

Култура Време на примена Доза на примена

Поледелски култури 
(пченица, пченка, соја, сончоглед ) 

Во време на примена на хербициди (post-em) 3-5 l/ha

Градинарски култури
Го сведува на минимум водениот стрес и помага за развојот на 
коренот за подобра исхрана
Го забрзува растот на растението намалувајќи го периодот на 
опаѓање на првите цветови
Го потикнува создавањето на цветовите, благодарение 
на дејството на ауксините, и придонесува за поголема 
долготрајност на јајните клетки во текот на оплодување. 
Плодовите развиваат повеќе целулоза, поинтензивно се бојат 
и полесно се продаваат. 

Поледелски култури
Помага во надминување на стресот, кој културите го  
имаат во почетниот стадиум на развој 
Го активира коренот за поактивно искористување на 
хранливите материи и водата
Го неутрализира стресот од хербицидите, како и од 
надворешните влијанија
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Градинарсто

Култура Време на примена Доза на 
примена Позитивни ефекти - Напомена

Домат, 
пиперки, 
модар 
патлиџан

Пресадување 2-3 l/ha
Помага за брз вегетационен развој, го смалува стресот го 
провоцира коренот во негова побрза активација

Прва примена 10 дена после расадување, односно 
кога растенијата се од директно садење со висина 
од 10 см

2,5 l/ha во 
заштитен 
простор

Брз вегетативен развој, помага во адаптација и го намалува 
стресот на младите растенија, при што истите побрзо тргнуваат 
во раст

Втора примена, пред цветање
Го зголемува број на цветови, помага во оформување на 
генеративните органи, ги прави хранливите материи подостапни 
за растенијата

3 l/ha на 
отворено 

поле
Оплодување, оформување на плодови и во време 
на промена на боја на плодовите

Ја зголемува големината на плодовите, влијае на бојата на 
истите, помага во акумулација на хранливи материи, го намалува 
топлотниот стрес

Систем капка
по капка

Пресадување до фаза цветање 2-3 l/ha Со употреба се започнува од најрана фаза на развој на 
растенијата, 10-15 дена после расадување, пред цветање, 
плодоносење до зреење. Ги активира метаболитичките функции 
на растението, со цел подобрување на продуктивноста и 
вегетативниот развој, спречувајќи притоа стареење на растенијата

Оформување на плодови

3-4 l/ha
Обојување на плодот - зреење

Стрес од надворешни влијаниа, стрес од болести и 
инсекти

Грав и Грашок
Пред цветање

3 l/ha
Наредни три третмани, после цветање

Компир

Прва примена кога растенијата се со висина 15 см

3 l/haВтора примена, на почеток на развој на клубените

Трета примена во типична големина на клубените и 15 дена после тоа

Зелка, 
морков

Прва примена после расадување на зелката, односно кога коренот на морковот е во големина на пенкало
3 l/ha

Да се продолжи со апликација во зелката во интервал од 20 дена, односно 3-4 апликации во морков во интервал од 20 дена

Салата, спанаќ Да се применува во производството на расад , како и после расадување 2 l/ha

Цвекло Може да се применат 3 апликации во интервал од 10-15 дена, првата апликација на развиени 3-4 листови 3 l/ha

Кромид  
и лук

Со потопување на луковиците пред садење во 3% раствор, со траење од 4-5 часа  
2-3 l/ha

После никнување на растенијата во интервал од 20 дена

Краставица, лубеница, 
диња, корнишони, 
тиква, тиквица

Прва примена после расадување 2,5 l/ha

Во време на цветање, формирање на плодови и зреење 2,5-3 l/ha На
по
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Компатибилност
Исабион може да се меша со сите видови на ѓубрива 
(макро и микро елементи), во хелатна форма како и со 
голем дел од средствата за заштита на растенија. Кај 
сите култури, освен кај Маслинка и Житни култури, да се 
избегнува мешање на произоводот со препарати на база 
на бакар. По третирање со Исабион, се препорачува да 
поминат 3-4 дена, па потоа да се третира со производ на 
база на Бакар. Во случај на мешање на производот со 
други производи за кои нема достапни информации за 
компатибилност, се препорачува прелиминарно третирање 
на помала површина со цел да се избегне предизвикување 
на евентуални штети. 

Зошто Исабион 
е посебен?
Концентрација

Kоличините на Азот се едни од највисоките
Количеството слободни и останати аминокиселини е со 
највисок процент
Поголемото количество на слободни аминокиселини, 
значително помагаат во искористувањето на микроелементи.

Степен и баланс на пептиди со кратка и 
долга врска
Параметар директно поврзан со молкуларната маса , или 
пептидите со кратка верига имаат можност за многу побрза 
апсорпција преку стомите, а со тоа и брз ефект - или инфузија за 
растението кога е најпотребно

Содржина на аминокиселини (аминограм)
Eдинствен со широк спектар на аминокиселини
Eдинствен што содржи хидроксипролин
За разлика од останатите производи, содржи висока количина 
на пролин, глицин и останати аминокиселини со исклучително 
значење

Позитивен ефект
Широка употреба, инфузија кога е најпотребно
Придонесува за зголемување на приносот и квалитетот
Помага во развојот и ги штити културите од секаков  
вид на стрес
Помага при подобро искористување на микроелементи, вода.
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СОСТАВ
Аминокиселини и пептиди од природно потекло

Азот (N) органски 10%
Азот (N) растворлив органски 10%

Јаглерод (C) органски 30%
Однос C/N 3,0;

Просечна молекулска маса на  
протеински хидролизати < 2000 Далтон;

Однос на Глицин / (Пролин + Хидроксипролин):1,1;
Степен на сува хидролиза > 330;
Слободни аминокиселини 10,3%

ФОРМУЛАЦИЈА
Течност растворлива во вода

ПОЛЕ НА ПРИМЕНА
Овоштарство, Лозарство, 

Поледелство и Градинарство

ПАКУВАЊЕ
1 L



Дирекција 
+389 2 2796881; +389 2 2796882

Александар Михајлов +389 75 223 407
Елизабета Илиева +389 75 223 405
Тони Зафировски +389 75 269 325

Магацин Скопје 
+389 2 2796884; +389 2 2796885
Антонио Јованов +389 76 350445

Магацин Струмица 
+389 34 323110
Киро Николов +389 76 361 663
Никола Воиновски +389 76 248 215

Магацин Кавадарци
Илија Чочков +389 75 223 140

Магацин Ресен
Илија Симовски +389 75 210 705
Горан Ивановски +389 76 262 019

Магацин Битола
Жарко Кочишки +389 78 378 954

Регион Прилеп и Демир Хисар
Трифунче Коцески +389 75 353 332

Претставништво Велес, регион  
Велес и Куманово
Никола Грковски +389 76 339 380

Регион Тетово, Гостивар, Штип  
и Св. Николе
Александар Стевковски +389 76 448 868

Регион Штип, Пробиштип, Кочани, 
Виница, Делчево, Берово,  
Македонска Каменица
Драги Василев +389 76 298 821
Игор Грујовски +389 75 451 210

Регион Гевгелија и Валандово
Влатко Делев +389 75 297 218
Александар Кецојевиќ +389 78 386 443

Регион Охрид, Струга и Кичево
Златко Даиловски +389 76 496 767

Користете средства за заштита на растенијата на безбеден начин за луѓето, животните и животната 
средина. Пред примена на производите обавезно прочитајте ја етикетата и упатството на паковањето.  
За подетални информации, препораки и стручна помош, обратете се на нашата стручна служба. Оваа 
брошура е од информативен карактер. Не можеме да сносисме одговорност за евентуални штампарски 
грешки. Производителот и неговиот застапник не можат да сносат одговорност за штети кој се 
предизвикани од неправилна употреба, складирање, транспорт и примена на истите, како и поради 
смалување на осетливоста или отпорноста на штетните организми.

Исабион сертификат за 
органско производство

Syngenta:
Координатор за продажба  
во Македонија
Благој Сиваков
blagoj.sivakov@syngenta.com
Тел. +389 70 328 587
www.macedonia.syngenta.com

Дистрибутер:
АГРО ЈУНИКОМ ДООЕЛ
ул. Борис Трајковски бр.302
1000, Скопје
info@agrojunikom.com.mk


