МЕЛІОРАНТ ПЛЮС
Органічне добриво «Меліорант-ПЛЮС» - це продукт створений шляхом
комплексної природної біоконверсії органічних та мінеральних речовин.

Ефективність добрива «Меліорант-ПЛЮС» полягає не тільки в кількісному значенні
вмісту макроелементів (NPK), а й в поєднанні органічних і меліоративних властивостей.
Комплексна дія препарату на агрохімічні показники родючості ґрунту:
– підвищує біологічну активність ґрунту завдяки внесенню з добривом органічної
частини, позитивно впливає на корисну ґрунтову мікрофлору;
– гуматна частина продукту поліпшує умови мінерального живлення рослин макроі мікроелементами, забезпечує рослину ферментами, стимуляторами росту і відіграє
роль антистресанта за несприятливих погодніх умов;
– на землях з кислою реакцією ґрунтового розчину двовалентні катіони Са і Mg
відіграють роль меліорантів, а з нейтральною – забезпечують зменшення дії
фізіологічно і хімічно кислих мінеральних добрив.

КОМПЛЕКСНА ДІЯ ПРЕПАРАТУ НА АГРОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ

Що цікаво знати?!
Відомо, що внесення кальцієво і магнієвовмісних сполук під час
проведення вапнування знижує доступність засвоєння із ґрунту
як сірки так і цинку. Продукт «Меліорант-ПЛЮС» маючи у своєму
складі кальцій і магній, дає можливість ефективно використовувати
удобрювальну дію S і Zn, в зв’язку з тим, що ці елементи знаходяться
також в його органічній частині.

ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В
ПРОДУКТІ «МЕЛІОРАНТ-ПЛЮС» У ЖИВЛЕННІ РОСЛИН
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ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЦИНКУ (Zn)

ЦИНК також:
•

Активує окислювально відновлювальні ферменти, що пов’язані з диханням рослин

•

Впливає на синтез амінокислоти триптофана, попередника гормону «АУКСИНУ», вітамінів
групи В1, В6

•

Покращує посухостійкість та холодостійкість культур

•

Підвищує стійкіть культур до бактеріальних та грибкових хвороб

Симптоми дефіциту ЦИНКУ:
•

на молодих листках появляються блідо-жовті смуги які проходять паралельно середньої
жилки листка

•

сильно пошкоджені листки набувають червоного забарвлення;

•

скорочується міжвузля;

•

знижується озерненість качанів.

ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СІРКИ

СІРКА також:
•

Сприяє активному розвитку бульбочкових бактерій, підвищує використання азоту з
добрив рослинами (1 одиниця сірки, що необхідна для усунення її нестачі в рослинах
еквівалентна 15 одиницям потенційних втрат азоту);

•

Підвищує стійкість рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища (низькі
температури, посуха, грунтове зневоження);

•

Сірколюбиві культури: багаторічні трави (люцерна, конюшина), бобові (горох, соя),
соняшник, пшениця озима і яра.

Симптоми дефіциту СІРКИ:
•

спостерігається загальний хлороз рослин, молоді листки набувають коричневого (жовтокоричневого), а старі блідо-зеленого кольорів;

•

стебла стають тонкими при цьому відбувається зменшення росту стебла порівняно з
кореневою системою;

•

спостерігається деформація листків у формі ложечки;

•

стручки деформуються.
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД «МЕЛІОРАНТ-ПЛЮС»
В 1 тонні продукту міститься близько:
200 кг

органічних речовин
на гуматній основі
(гумінові кислоти)

5 кг

загального калію (К2О)

350 кг

обмінного кальцію (СаО)

2 кг

загального фосфору (Р2О5)

40 кг

обмінного магнію (МgO)

2 кг

загального азоту (N)

6 кг

сірки (SO3)

Продукт «Меліорант-ПЛЮС» містить значну кількість рухомих форм
цинку (Zn) – до 8000 мг/кг та інших агрономічно цінних мікроелементів (заліза
Fe, марганцю Mn, міді Сu).

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКТУ «МЕЛІОРАНТ-ПЛЮС» ПОЛЯГАЄ НЕ
ТІЛЬКИ В КІЛЬКІСНОМУ СКЛАДІ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ (NPK), А Й В
ПОЄДНАННІ ОРГАНІЧНИХ І МЕЛІОРАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ.

Підвищує
коєфіцієнти
використання
поживних
речовин
з добрив
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Переваги використання
порівняно з іншими
добривами

Можливе
використання
у весняний
період

Нейтралізація
токсичного
алюмінію (Al)

Форма
сірки (SO3)
що легко
засвоюється

Ca і Mg дає
можливість
ефективно
використовувати
удобрювальну
дію S і Zn

Поліпшення
фізико-хімічних
властивостей
ґрунту

Розкислює
ґрунт

Обмеження додавання до ґрунту хімічних добрив, що приводить до оптимізації мінерального живлення рослин.
Турбота про біологічний стан ґрунту.
Економічна доцільність меліоранту.
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Залежність засвоєння основних елементів живлення від рівня pH ґрунту
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Рівень рН

Меліорант-ПЛЮС забезпечує відновлення рівня
pH в ґрунті до оптимального значення 6,5-7,0.

Оптимальним показником актуальної кислотності ґрунтового розчину є рН 6,5 - 7,0 за
яким максимально використовуються поживні речовини із внесених мінеральних добрив.
Зниження показника кислотності до рН 5,5 і меньше призводить до зменшення находження
макроелементів із ґрунту під час живлення рослин.
Використання органічного добрива МЕЛІОРАНТ-ПЛЮС, що має властивості нейтралізатора
кислотності грунту, дозволяє максимально оптимізувати витрати на добрива та дозволить
зменшити кінцеву собівартість продукції.

Вплив рівня рН ґрунту на доступність макро- і
мікроелементів для рослин
Кислий

Лужний

На доступність елементів ґрунту для живлення рослин в першу чергу впливає реакція
ґрунтового розчину (рН водний та сольовий), а також кореневі виділення рослин, біологічна
активність ґрунту (діяльність мікроорганізмів), співвідношення елементів живлення (взаємний
вплив) та застосування мінеральних добрив і хімічних меліорантів.

Всі ці властивості забезпечує застосування нашого
комплексного препарата МЕЛІОРАНТ-ПЛЮС.
ВАГОМІ ЧИННИКИ від внесення МЕЛІОРАНТ - ПЛЮС:
•

забезпечує просте і розширене відтворення родючості ґрунту;

•

підвищення синергізму поживних речовин в ґрунті за наявності в меліоранті кальцію,
магнію, сірки і мікроелементів;

•

оптимізацію мінерального живлення рослин;

•

доведення окисновідновлювального потенціалу до врівноважувальних значень;

•

запобігання деградації ґрунтового покриву, пов’язаних з його декальцінацією і
дегуміфікацією за відсутності Меліоранта.
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БІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Біологічну експертизу органічного добрива «Меліорант ПЛЮС» з властивостями нейтралізатора
кислотності грунту проводили в Національному науковому центрі «Інститут землеробства
НААН» на сірому лісовому ґрунті (ДПДГ «Чабани») і чорноземі типовому малогумусному на
Панфільскій дослідній станції ННЦ «ІЗ НААН».

За результатами біологічної експертизи встановлено що за одноразового внесення продукту
«Меліорант-ПЛЮС» у дозі 1 т/га забезпечується:
зниження середньокислої реакції ґрунтового розчину з наближенням до нейтральної;
підвищення вмісту загального гумусу в орному (0-20 см) шарі легкосуглинковому ґрунті з
1,1 до 1,3 %, середньосуглинковому – з 3,2 до 3,5 %;
оптимізація азотного і фосфатного фонду у ґрунті – до 10 %, калійного – до 20 % порівняно
з контролем без добрив;
підвищення урожайності зерна пшениці озимої, кукурудзи, соняшника, коренеплодів
буряків цукрових порівняно з контролем без добрив від 15 до 40 %, в залежності від
погодних умов, та покращення якості вирощуваних культур.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

«Меліорант-ПЛЮС» рекомендується для внесення в ґрунт з метою комплексного підживлення
рослин. Вноситься під зернові, бобові, олійні, баштані, овочеві, плодово-ягідні культури а
також під газони, дерева, кущі та декоративні рослини у садово-парковому господарстві.
Найбільш ефективніше вносити до передпосівної культивації. Застосовується як у відкритому
так і закритому ґрунті. Крім цього «Меліорант-ПЛЮС» нейтралізує кислотність ґрунту.

ДЛЯ СІЛЬСЬКО ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ і ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
•

1т /гектар на повітряно суху масу (20% вологості)

В УМОВАХ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ
•

10 кг на 100 м2 за вологості (20%)

МЕЛІОРАНТ ПЛЮС

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Отримати всю необхідну інформацію та здійснити замовлення можна за телефонами:
info@meliorant.com.ua
+38 (044) 331 32 34
+38 (067) 377 24 33
НАША АДРЕСА
Юридична адреса: м. Київ 03022, вул. Васильківська 30
Фактична адреса: м. Київ 03057, просп. Перемоги, 40-А
Пакування:
1 - 3 кг - поліпропіленові пакети;
5, 10 кг - поліпропіленові відра;
500 - 1000 кг - мішки (біг-беги).

