Ґрунтомодифікуючі
органо-мінеральні
рідкі добрива
нової формації

Через непродуманий антропогенний вплив і порушення збалансованих
природних екологічних зв’язків у ґрунті швидко розвиваються небажані
процеси мінералізації гумусу.
Ґрунт відновлює родючий шар шляхом самостійної регуляції, але цей
процес може зайняти сотні років, а регулярне забруднення ґрунту зводить
його результати нанівець. Тому, необхідно негайно вживати заходів щодо
відновлення і очищення ґрунту. Лише в такому випадку родючий шар не буде
втрачено.
Родючий ґрунт, родюча земля - це безцінне багатство нашої країни, яке з
давніх давен обробляли та берегли наші діди-прадіди, використовуючи як
найбільш ефективні, органічні добрива. Проте регулярне не збалансоване
використання твердих мінеральних добрив протягом останніх десятиріч,
призвело до різкого зниження природної родючості ґрунтів, їхньої структури
та хімічного складу. Самовідновлення ґрунту може тривати сотні років, і лише
ефективні добрива та новітні технології їхнього використання зможуть значно
прискорити цей процес.

Зростаючий світовий попит на продовольство диктує сільгоспвиробникам переходити на більш інтенсивне використання землі, що свого часу веде до виснаження і погіршення її якості. Порушення кругообігу органічних речовин на оброблюваних площах
ставить під загрозу збереження родючості земель на тривалий
період. Вносячи в ґрунт добрива, сільгоспвиробники перестали
повертати в культивовані землі гумус у вигляді органічних добрив,
який забезпечував їхню родючість. Недостатня кількість гумусу порушує структуру ґрунту, а також завдає непоправної шкоди вбираючому глинясто-перегнойному комплексу, завдяки якому поживні
елементи стають доступними для рослин.

У результаті застосування добрив сучасна цивілізація сприяла
порушенню біогеохімічних кругообігів, в тому числі кругообігу
азоту, фосфору і калію, мікроелементів, а також зміні клімату, що
призвело до порушення водного і, відповідно, обмінного балансу.
Гостро стало питання підвищення ефективності мінерального
живлення с/г культур. Фосфоровмісні гранульовані добрива (амофос, нітроамофоска тощо) до 50 % містять нерозчинні форми
фосфатів, що робить їхнє застосування малоефективним. До 60 %
зростання врожайності забезпечують водорозчинні форми фосфатів.

Усвідомлення цього явища призводить
до логічного висновку про необхідність
пошуку нових рішень.
Одне з рішень застосування рідких
добрив (РД): КАС (карбамідно-аміачна
суміш), РКД (рідкі комплексні добрива,
що містять N, Р, К, S та ін.), мікродобрива
(додатково до макроелементів містять мікроелементи і фізіологічно активні компоненти). РД високоефективні під час посіву
будь-яких культур у всіх регіонах, особливо на карбонатному, збідненому ґрунті.
Використання РД більш ефективне, порівняно з твердими добривами. РД забезпечує високу рівномірність внесення корисних речовин, їхнє майже повне засвоєння,
швидке проникнення до коренів рослин і
повноцінне живлення, знижує втрати корисних речовин та поліпшує умови праці.
РД не містять вільного аміаку.
Коефіцієнт використання рослинами
поживних речовин в рідких добривах
значно вищий, ніж в класичних сухих добривах, менш залежний від посушливих
умов. РД позитивно впливає на ґрунтову
мікрофлору, що не закислює ґрунт. Підживлення розчинами РКД можна поєднати з обробкою ґрунту засобами захисту
рослин. Застосування РД ефективне для
листового і прикореневого підживлення.
Застосування РД покращує якість врожаю,
дає прибавку плодів, робить рослину
більш стійкою до несприятливих погодних

умов: засухи, підвищеної вологості, перепадів температур тощо.
Для внесення гранульованих добрив
необхідна волога, щоб гранула змогла
розчинитися і її ввібрали рослини. Але в
умовах нашої агрокліматичної зони такий
період, коли волога доступна в необхідній кількості, дуже нетривалий. Через це
перехід на використання РД збільшує терміни внесення добрив, чим знижує навантаження на технічну систему і гарантовано
забезпечує підживлення культур, зменшуючи ризик «невкладання в технологічні
терміни». На відміну від гранульованих
добрив, рідкі швидко всмоктуються ґрунтом, просочуються в усі його шари, що також сприяє підвищенню вологоутримання
і отримання ґрунтом поживних речовин
для росту рослин.
Економічні переваги:
◆ значно менші витрати добрив на
гекгарну норму;
◆ значно вища і стабільна урожайність.
Одна з найважливіших переваг РД висока технологічність:
◆ Внесення РД набагато рівномірніше,
порівняно з гранульованими, і їх можна

поєднувати з пестицидами в одній баковій суміші.
◆ Ефективно використовувати РД для
дрібного підживлення вегетуючих рослин,
поєднуючи їх з мікроелементами. При
цьому одночасно відбуваються і кореневе, і позакореневе підживлення. Залежно
від фаз розвитку культурних рослин і застосовуваного устаткування РД розбавляють водою в необхідному співвідношенні
або вносять не розбавляючи.
◆ Для внесення РД потрібно значно менше допоміжної техніки, ніж при внесенні
гранульованих. Логістика простіша і ефективніша: менша витрата часу на завантаження, транспортування добрив.
◆ РД вільно розтікаються, не розпиляються, не злежуються, вологостійкі.
◆ Вартість операцій зі зберігання, внесення в ґрунт і завантаження при транспортуванні РД нижча, ніж у твердих добрив.
◆ При використанні РД продуктивність
агрегатів значно вища.

Наша компанія пропонує новий продукт, позбавлений більшості
недоліків сухих і рідких добрив.

Рідкі добрива «Фонтіс»
Рідкі добрива, які ми пропонуємо, вирізняються високою якістю і функціональністю, є істинними розчинами, безхлорні,
стійкі до перепадів температур, на різних
типах ґрунту та за різних умов, містять оптімальне співвідношення макро- і мікроелементів і, на відміну від суспензійних,
під час висихання не утворюють нерозчинні плівки, які забивають форсунки.
Наприклад, фосфор в цих добривах
знаходиться в більш рухомій і стабільній
формі, ніж в амофосі, оскільки в амофосі,
амоній відщеплюється, а фосфати утворюють нерозчинні комплекси з ґрунтовими
мінералами (фосфати кальцію, алюмінію,
магнію, заліза тощо).

Катіон калію, в пропонованих нами РД,
утворює більш міцний зв’язок з аніоном
фосфату (у порівнянні з катіоном амонію) і
ймовірність надходження фосфатів у фосфорно-калійному гуміновому комплексі в
зону рослин значно вища. Усі елементи підібрані з урахуванням їхньої антагоністичної і синергетичної взаємодії між собою,
що сприяє кращому засвоєнню елементів
рослинами.
Застосування природних стабілізованих
полімерних гумінових сорбентів в розроблених розчинах мінеральних добрив підвищує їхню термодинамічну стабільність,
оптимізує процеси нітрифікації, покращує
буферну здатність ґрунту, підвищує рухли-

вість фосфору (на 30 %), калію (до 2 разів)
у ґрунті, позитивно впливає на мікрофлору.
Розширення формули добрив робить
їхнє застосування більш універсальним
і стабільним. У цих добривах широко використовують «гумат-ефект», у результаті
якого основні елементи в оптимальному
режимі надходять у ґрунт в зону кореневої
системи рослин в протекторному гуміновому комплексі. Засвоюваність фосфору,
наприклад, за рахунок цього ефекту зростає більш ніж в 3 рази.

РД «Фонтіс» – органо-мінеральний біоструктурований комплекс, який відтворює біологічну модель природно-ґрунтових сполук. Ці сполуки знаходяться в легкодоступній
для рослини нативній (природній) формі і значно знижують токсичність мінеральних
залишків (нітрати тощо). РД «Фонтіс» синтезують методом супрамолекулярної хімії, отримуючи структуру з новими властивостями: аморфність, наявність заряду, амонійна і
нітратна група додатково фіксуються гуматними фрагментами, підвищується значення
поверхневого натягу краплі (знижується ймовірність опіку листової поверхні).

Висока конверсія поживних речовин дозволяє використовувати РД
«Фонтіс» в менших дозах за більш високої ефективності.

Основні властивості РД «Фонтіс»:
Знижена гекгарна норма внесення приблизно на 25 %

Економія витрат

Знижена токсичність

Збереження родючості ґрунту

Можливість коригування складу, враховуючи необхідність
ґрунту в конкретних мікро і макроелементах

Своєчасна подача необхідних речовин, економія за рахунок скорочення надлишків

Особливий структурний стан

Можливість внесення в мерзлий ґрунт, висока засвоюваність

Підвищений поверхневий натяг краплі

Зниження ймовірності опіків листкової поверхні

Лонгіроване засвоєння азотних сполук рослинами

Утримання поживних речовин в прикореневій зоні, що сприяє рівномірному засвоєнню їх рослиною

Рідка форму, що дає можливість розведення і одночасного внесення з пестицидами

Зменшення витрат

Екологічність

Відповідність міжнародним стандартам

Поліамфоліт

Запуск іонообмінних ґрунтових процесів, значно збільшуючи рухомі
форми поживних елементів, зокрема фосфору на 25-30 %, калію і
магнію на 100 %

Вибухобезпечність, малотоксичність

4 клас небезпеки

Стабільність у зберіганні

Стійкий до розшарування, випадання в осад

Рівномірність внесення

Мінімізація втрат при внесенні

Підвищена стресостійкість рослин.
Зниження ризиків втрати врожаю

Підвищення життєздатності сільгоспкультур в екстремальних погодних
умовах: засуха, намерзання льоду, сильний вітер

Покращення якості кінцевого продукту

Підвищення ціни продажу с/г продукту

Незважаючи на незначно
більшу вартість РД «Фонтіс»
(2-5 % від ціни традиційних добрив), його ефективність дає
можливість отримати приріст
більше, ніж на 20 %, порівняно
з традиційними добривами.
Завдяки мінімальній токсичності РД «Фонтіс» сприяє відновленню глинясто-перегнійного комплексу землі, що, в
свою чергу, сприяє збереженню родючості земель на тривалий період.

Традиційні рідкі добрива
мають мінеральні речовини в
сумішевих формах NН4 N03 і
(NН2)2С0, КН2Р3О4 тощо, в т.ч.
в суспензійних, тому рослини
отримують тільки частину мінеральних речовин, інші випаровуються або переходять
в інші сполуки з мінералами
ґрунту, чим підвищують енергетичний поріг засвоєння.
У разі, якщо добриво, яке
ми пропонуємо, знаходиться в
стані сендвіча, то функціональ-

ні групи знаходяться в більш
активній формі. Цих властивостей вдалося досягти завдяки введенню в процес синтезу
гумінового сорбенту природного походження.
У процесі синтезу гуміновий
сорбент створює зв’язки між
іонами азоту, фосфору, калію
і утримує їх до потрапляння в
ґрунт. Руйнуючись в ґрунті він
поступово віддає рослинам
поживні речовини в легкозасвоюваній мінеральній формі.

NO3
NH2

Гуміновий сорбент є живильним середовищем для ґрунтових бактерій, володіє низьким
порогом енергетичного засвоєння і цим сприяє їхньому розвитку.
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Отже, РД «Фонтіс» - це абсолютно новий, ефективний комплекс
добрив, наближений, за своїми властивостями, до природних
добрив, створює необхідні умови для відтворення природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, попередження
та ліквідації негативного впливу господарської діяльності на
навколишнє середовище.

У порівнянні з твердими добривами, РКД та КАС, РД
«Фонтіс» мають вищу ефективність, знижену гектарну
норму, скорочують витрати на внесення, дають
якіснішу кінцеву продукцію та прогнозованість якості
стану земель. Усе це дозволить сільгосппідприємствам
отримати додатковий прибуток відразу, а також і в
тривалій перспективі, за рахунок постійного поліпшення
якості ґрунту.

Універсальне азотне добриво - композиційна
КАС «Фонтіс»
Пропонуємо Вашій увазі композиційну карбамідно-аміачну
суміш «Фонтіс» з додаванням
гумінових полімірних сполук,
яка є високоефективним екологічним органо-мінеральним
азотним добривом. Головною
особливістю цього добрива є
значне зниження інтоксикації
рослин амонійний азотом при
внесенні в ґрунт. Це запобігає
інгібуванню росту рослини в
перші періоди розвитку.
Використовуючи методи супрамолекулярної хімії, композиційна КАС набуває структури з новими властивостями:
аморфність, наявність заряду,
амонійна і нітратна група додатково фіксуються гуматними
фрагментами,
підвищується
значення поверхневого натягу
краплі (знижується ймовірність
опіку листової поверхні).
Традиційна КАС - це фізична суміш карбаміду і аміачной селітри, яка при зміні
параметрів кристалізується і
розділяється, в т.ч. при низьких
температурах і під впливом
ґрунтових мінералів, нітрат
промивається найглибшими
шарами ґрунту, а аміак до
10 % емітує в повітря, інгібуючи
ріст рослин.

Однією з важливих особливостей
композиційного
добрива КАС «Фонтіс» є утворення гумату амонію в ґрунті і
трансформація амідного азоту
в амонійну форму з виділенням вуглекислого газу. Така
комбінація з’єднань азоту та
вуглецю дає можливість фосфатам переходити в розчинну
форму, що додатково збагачує ґрунт рухливими формами
фосфору, поліпшує буферну
здатність ґрунтів, знижує токсичний вплив іонів Na+ і Сl- на
розвиток і життєдіяльність
рослин. Ця особливість також
збільшує рухливість мікроелементів в ґрунтовому розчині.
Крім того, композиційне
добриво КАС «Фонтіс» має
серйозні переваги, в порівнянні з традиційною КАС, зберігає рідкий стан до -26°С,
що дозволяє використовувати
його при нижчих температурах.
Таким чином, композиційна
КАС забезпечує пролонговане живлення рослин азотом.
Через відсутність в її складі
вільного аміаку він не випаровується в атмосферу під
час внесення, нітратна група
буде знаходитись на глибині
20-25 см в кореневій зоні

рослин. Втрати азоту під час
Для ефективнішого застосувнесення композиційної КАС вання додатково (до 5 %) вноне перевищують 1-2 % від за- сяться основні елементи мінегального азоту, в той час коли рального живленння N, Р, К.
при внесенні гранульованих
азотних добрив вони сягають
30-40 %, а традиційної КАС більше 10 %.
Вища конверсія поживних
речовин дозволяє використовувати композіційну КАС в менших дозах (на 25 %) за вищої
ефективності з підвищенням
урожаю на більш ніж 10 %.
Основні характеристики
Зовнішній вигляд

Рідина*

Колір

Коричневий

Щільність, г/см*

1,27-1,4

pH розчину

7

Масова частка гумінової речовини, %, не більше

3

Масова частка загального азоту (N), %

28,0-32,0

Масова частка загального калію (К2О), %

1,0

Масова частка загального фосфору (Р205), %

1,0

Додаткова інформація:
Гумінові сполуки - 3 %, у тому числі фульвати - 0,42 %,
Мікроелементи: Сu, Fе, Zn, Мn - по 0,01 %, В - до 0,1 %.
*допускається незначний осад, наявність суспензій

Дія препаратів

Результат

Підвищення засвоюваності мінеральних компонентів, зниження вимивання з ґрунту легкорозчинних компонентів

Скорочення витрат на застосування різних хімічних, мінеральних добрив і
пестицидів (до 40 %)

Збільшення вологоутримання ґрунту

Скорочення витрат на полив і підживлення рослин

Збільшення вмісту хлорофілу і продуктивності фотосинтезу рослин

Посилення росту рослин і розвитку кореневої системи, скорочення термінів дозрівання

Пом'якшення шокового впливу на рослини пестицидів, несприятливих
умов середовища, хвороб і шкідників

Продовження на 2-3 тижні стійкості рослин до цих впливів

Активізація дії мікроорганізмів на ґрунт

Прискорення розкладання поживних залишків, поліпшення складу ґрунту,
збільшення вмісту у ній гумусу

Покращення біохімічного складу культур

Отримання високоякісної та екологічно чистої продукції

Стимулювання пророщування рослин

Підвищення врожайності до 40 %

Дози і строки внесення
рідкого композиційного добрива КАС «Фонтіс»
під сільськогосподарські культури
в різних ґрунтово-кліматичних зонах України
Культура

Cпосіб внесення

Дози внесення композиційного КАС,
ц/га фізичної маси
Полісся
Лісостеп
Степ

Пшениця озима,
тритікале озимий

Під передпосівну культивацію
Ранньовесняне підживлення до відновлення вегетації
* Позакореневе підживлення

1,0
2,0
0,6

0,5-1,0
2,0
0,4-0,6

1,0
2,0
-

Жито озиме

Під передпосівну культивацію
Ранньовесняне підживлення до відновлення весняної вегетації

1,0
1,5

1,0
1,0

1,0
0,6

Рапс озимий

Під передпосівну культивацію
Ранньовесняне підживлення до відновлення весняної вегетації

1,0
2,0

1,0
2,0-2,5

2,0
1,0

Ячмінь озимий

Ранньовесняне підживлення до відновлення весняної вегетації

-

0,6-1,0

0,6

Ячмінь ярий
Пшениця яра
Гречка

Під передпосівну культивацію
Під передпосівну культивацію
Під передпосівну культивацію

2,0-2,5
2,0
1,0-1,5

1,5-2,0
2,0-2,5
1,0

1,5-2,0
2,0
1,0

Просо

Під передпосівну культивацію

1,5

1,5

1,5

Горох

Під передпосівну культивацію

1,0

1,0

1,0

Соя

Під передпосівну культивацію

1,0

1,5

0,6

Кукурудза на зерно

Восени під оранку
або навесні під передпосівну культивацію
Підживлення у фазі 3-5 листків в міжряддя

-

3,0-4,0
3,0-4,0
1,0

2,0
1,5-2,0

1,0 (за достатньої вологості)

Кукурудза на силос

Під культивацію до посіву
Підживлення у фазі 3-5 листків в міжряддя

3,0

3,0-3,5
1,0

2,0
1,0 (за достатньої вологості)

Картопля

Восени під оранку:
- на фоні перегною
або навесні під культивацію

2,0
3,0

2,0
2,5

2,0
на зрошенні

Соняшник

Восени під оранку
або навесні під передпосівну культивацію

2,0
1,5

2,0
1,5

Рапс ярий

Під передпосівну культивацію

2,0

2,0-3,0

2,0

Цукровий буряк

Восени під основний обробіток
або навесні під культивацію
1-е підживлення у міжряддя, фаза 2-х листків
2-ге підживлення у міжряддя, фаза 4 листків

2
1,5
1,5

3,0-4,0
2,5-3,5
1,0

4,0
(0,8-1,0)

Буряк кормовий

На фоні перегною під культивацію
Без перегною під культивації
Підживлення у фазі 4 листків у міжряддя

3,0
4,0
1,5-2,0

3,0-3,5
4,0
1,0-1,5

3,5
3,0

Однолітні трави

Під передпосівну культивацію

2,0

1,5-2,0

2,0

Багаторічні злакові
трави

Під передпосівну культивацію
Ранньовесняне підживлення трав 2-го і 3-го року використання

2,0
1,0-1,5

2,0
1,5

1,5-2,0
1,0

Багаторічні
бобові трави

Під культивацію під час посівупід покрив ярих зернових
Ранньовесняне підживлення трав 2-го і 3-го року використання

2,0
1,0

1,5
1,0

1,5
1,0

За показниками вологи

Препарат «Граунд Прана» - це універсальне мікродобриво хелатний комплекс мікроелементів на базі стабілізованих гумінових речовин, з ультрафіолетовим протектором і елементами
антиоксидантної системи захисту рослин.
Прим.: хелати - комплексні сполуки, які використовують в
медицині та сільському господарстві для введення сполук металів (Fе, Си, Мn тощо), завдяки високій засвоюваності хелатних комплексів у порівнянні з вільними іонами металів.
Опис
Водна суспензія від коричневого до темно-коричневого кольору, без запаху або з незначним запахом компосту.
Продукт забезпечує підвищену стійкість імунної системи ґрунтової біоти і агрокультур, сприяє захисту від наслідків впливу сонячної радіації, засухи, заморозків, надлишку вологи, бактеріальної
інфекції та мутагенів, шкідників, хімічного забруднення, радіоактивного ураження і аномального електромагнітного випромінювання.
Використовується для відновлення бактеріальної азотофіксуючої ґрунтової мікрофлори з метою активації процесу нітрифікаціі
органічної речовини в ґрунті (збільшення доступного для рослин
азоту). Співвідношення мікроелементів збалансовано відповідно до
потреб ґрунтових мікроорганізмів.
Призначений для передпосівної обробки насіння і посадкового матеріалу; підгодівлі в період вегетації під час вирощування
зернових, технічних, овочевих, квітково-декоративних та плодово-ягідних культур у відкритому і захищеному ґрунтах з метою
прискорення росту та розвитку рослин, підвищення стійкості до
несприятливих умов вирощування; збільшення врожайності і
поліпшення її якості.
Використання в сільському господарстві
Основне внесення під зернові, зерно-бобові, олійні та технічні культури (в т.ч. рапс, бавовна, соняшник), овочі, садово-ягід-

ні культури, картоплю, пальму, каву, какао, горіх, квіти, газонні
трави та декоративні рослини за норми внесення добрива від 2
л до 20 л на гектар 1-4 рази протягом вегетації, а також шляхом
передпосівної обробки насіння зернових, зерно-бобових, олійних культур, овочів, садово-ягідних культур, картоплі, квітів, газонної трави і декоративних рослин за норми внесення добрива
400 мл в 10 л протравлювача на 1 тонну насіння, або при обробці
кореневої системи саджанців з концентрацією 0,1 % добрива у
водному розчині протягом 6-8 годин (максимум).
Сумісність
Сумісний з будь-якими засобами захисту рослин.
Результат
▶ висока ефективність застосування в будь-яких кліматичних
зонах, в тому числі засушливих, приріст врожаю на 15-30 %;
▶ значне зростання якості врожаю;
▶ зниження токсичного впливу на с/г культури мінеральних
добрив, хімікатів;
▶ зниження норм використання мінеральних добрив і хімікатів
на 15-20 %; забезпечується бережний режим використання земельних ресурсів і знижується нітратне навантаження на врожай;
▶ забезпечення підвищеного вологоутримання у ґрунті;
▶ захист від шкідливого впливу ультрафіолету (опіки) листової
частини рослин;
▶ кількість, що утворюється в результаті застосування нітратного азоту в ґрунті перевищує контрольні значення в 1,6-2 рази, що
є наслідком стимуляції розвитку бактерій обох азотофіксуючих
груп.
Вплив на здоров’я
▶ Безпечний для здоров’я. Вирощена з використанням добрив
сільськогосподарська продукція безпечна для здоров’я за умови
виконання норм і кратності внесення добрива.
▶ Не містить стимуляторів росту гормонального типу природного або синтетичного походження.
▶ Пожежо- і вибухобезпечний.
▶ Не містить небезпечних відходів. Не потребує спеціальних
методів утилізації тари.
▶ Належить до категорії безпечних товарів та безпечних речовин.
Аналоги
Альгінат – продукт переробки бурих водоростей.
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