
Грунтомодифікуючі

органо-мінеральні

рідкі добрива 
нової формації

https://ciiat.com.ua


2

    
 

   
       
      
  

  При неправильному антропогенному впливі та порушенні збалансованих 
природних  екологічних  зв'язків  в  грунтах швидко розвиваються небажані 
процеси мінералізації гумусу.

Грунт відновлює родючий шар шляхом самостійної регуляції, але цей 
процес  може зайняти сотні років, а регулярне забруднення грунту 
зводить його результати до нуля. Тому необхідно негайно вживати 
заходів по відновленню  і  очищенню грунту. Тільки в цьому випадку 
родючий шар не буде втрачено.

 
 
 
 
  

Пожвавленню землі, її прискореному 
утворенню гумусу, підвищенню 
врожайності служить застосування 
грунтомодифікуючих
органо-мінеральних рідких добрив 
нової формації.
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Зростаючий світовий попит на продовольства диктує сільгоспвиробникам 
переходити на інтенсивніше 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. Підживлюючи грунт мінеральними 
добривами, сільгоспвиробники перестали повертати в культивовані землі 
гумус у вигляді органічних добрив, який забезпечував їх родючість. Нестача 
гумусу порушує структуру грунтів, при цьому завдаючи непоправної шкоди 
поглинаючому глинисто-перегнійному комплексу, завдяки якому поживні 
елементи стають доступними для рослин.

Усвідомлення цього 
явища призводить до

логічного висновку про
необхідність пошуку

нових рішень

Сучасна цивілізація в результаті застосування добрив сприяла порушенню 
біогеохімічних кругообігів, в тому числі кругообігу азоту, фосфору і калію, 
мікроелементів, зміна клімату, що призводить до порушення водного та, 
відповідно, обмінного балансу. Гостро постало питання про підвищення 
ефективності мінерального живлення с/г культур. Фосфоровмісні 
гранульовані добрива (амофос, нітроамофоска і т.д.) до 50% містять 
нерозчинні форми фосфатів, що робить застосування їх малоефективним. 
До 60% зростання врожайності забезпечується водорозчинними формами
фосфатів. .

Одне з рішень
застосування 
рідких добрив

Одне з рішень застосування рідких добрив (РД): ЖКП (рідкі комплексні 
добрива, що містять N, P, K, S і ін.), мікродобрива (додатково до 
макроелементів містять мікроелементи і фізіологічно активні
компоненти). РД володіють високою ефективністю в посівах будь-яких 
культур у всіх регіонах,  особливо на карбонатних, збіднених грунтах. 
Використання РД ефективніше в порівнянні з твердими добривами:
забезпечується висока рівномірність внесення поживних речовин, їх 
практичне повне засвоєння, швидке проникнення до коренів рослин і 
повноцінне харчування, знижуються їх втрати, поліпшуються умови праці, не 
містять вільного аміаку. Коефіцієнт використання рослинами поживних 
речовин в рідких добривах значно вищий, ніж в класичних сухих добривах, 
менш залежний від посушливих умов.
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Позитивно впливає на ґрунтову мікрофлору, що не закислює грунт. 
Підживлення розчинами ЖКП можна поєднати з обробкою грунту засобами 
захисту рослин, ефективне застосування РД для листового і прикореневого 
підживлення. Застосування РД покращує якість врожаю, збільшує кількість 
плодів, робить рослину стійкішою до несприятливих погодних умов -
посухи, підвищеної вологості, перепадів температур і т.д. Для внесення 
гранульованих добрив необхідна волога, щоб гранула змогла розчинитися і 
вбратися рослинами. Але в умовах нашої агрокліматичної зони такий 
період,  коли волога доступна і знаходиться в необхідній кількості, дуже 
нетривалий.  Тому перехід на використання РД розширює строки внесення 
добрив, тим  самим знижуючи навантаження на технічну систему і 
гарантовано  забезпечуючи підгодівлю культури, зменшуючи ризик 
«непотрапляння в  технологічні терміни». На відміну від гранульованих 
добрив, рідкі швидко  всмоктуються грунтом, просочуються в усі його шари, 
що також сприяє  підвищенню вологоутримання та отриманню поживних 
речовин для росту  рослин.

Економічні переваги:
•більш низькі витрати на гектарну норму самих добрив;
•більш висока і стабільна врожайність.

Одна з найважливіших переваг РД полягає в його високій технологічності:
•Внесення РД набагато рівномірніше, ніж гранульованих добрив; можна 
поєднувати з використанням пестицидів в одній баковій суміші.
•Ефективно використовувати РД для дробного підживлення вегетуючих 
рослин, поєднуючи з мікроелементами. При цьому одночасно відбуваються 
і кореневе, і позакореневе підживлення. Залежно від фаз  розвитку 
культурних рослин і обладнання, що застосовується, РД  розбавляють 
водою в необхідному співвідношенні або вносять не розбавляючи.
•Для внесення РД потрібно значно менше допоміжної техніки, ніж при 
внесенні гранульованих. Логістика простіша та ефективніша: менше 
витрачається часу на завантаження, транспортування добрив.
•РД володіють вільною текучістю, що не пилять, не злежуються, волога не 
має на них ніякого впливу.
•Вартість операції зі зберігання, внесення в грунті завантаженні при 
транспортуванні РД нижче, ніж у твердих добрив.
•При використанні рідких добрив продуктивність агрегатів набагато
вище.
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Особливості рідких добрив «ЦІІАТ»
Наша компанія пропонує новий продукт, позбавлений більшості
недоліків сухих і рідких добрив. Пропоновані нами рідкі добрива «ЦІІАТ» 
відрізняються високою якістю і функціональністю, є істинними
розчинами, безхлорні, стійкі при різних температурах, типах грунтів та 
інших умовах, містять оптимальне співвідношення макро та мікро- 
елементів і на відміну від суспензійних, при висиханні не утворюють 
нерозчинні плівки, які забивають форсунки. Наприклад, фосфор в даних 
добривах знаходиться в більш рухомій і стабільній формі, ніж в амофосі, 
тому що в амофосі, амоній відщеплюється, а фосфати утворюють 
нерозчинні комплекси з грунтовими мінералами (фосфати кальцію, 
алюмінію, магнію, заліза і т.д.). Катіон калію в пропонованих нами РД 
утворює більш міцний зв'язок з аніоном фосфату (у порівнянні з катіоном 
амонію) і ймовірність надходження фосфатів в фосфоро-калійному 
гуміновому комплексі в зону рослин дуже високий. Всі елементи підібрані 
з урахуванням антагоністичної і синергетичної взаємодії їх між собою, 
роблячи засвоюваність елементів рослинами повнішою.

Застосування природних стабілізованих полімерних гумінових сорбентів 
в розроблених розчинах мінеральних добрив підвищує їх термо- 
динамічну стабільність, оптимізує процеси нітрифікації, покращує 
буферну здатність ґрунтів, підвищує рухливість фосфору (на 30%),
калію (до 2 разів) в грунті, позитивно впливаючи на мікрофлору. 
Розширені формули добрив роблять їх застосування більш універ- 
сальними і стабільними за дією. В даних добривах широко використо- 
вується «гумат-ефект», в результаті чого основні елементи в 
оптимальному режимі надходять в грунт в зону кореневої системи 
рослин в протекторному гуміновому комплексі. Засвоюваність фосфору, 
наприклад, за рахунок даного ефекту зростає більш ніж в 3 рази.

РД «ЦІІАТ» - органо-мінеральний біо-
структурований комплекс, який від-
творює біологічну модель природно- 
грунтових сполук. Ці сполуки знахо- 
дяться в легкодоступній для рослини
нативній (природній) формі і значно
знижують токсикацію мінеральних
залишків (нітрати і т.д).
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Порівняння механізму надходження елементів живлення
в залежності від типу добрив

       
       
      
      

         
       

            
          
         
         
         
         
       
           
       

РД «ЦІІАТ» синтезується методом супрамолекулярної хімії, набуваючи 
структуру з новими властивостями: аморфність, наявність заряду, амоній- 
на  і нітратна група додатково фіксується гуматними фрагментами,  підви- 
щується значення поверхневого натягу краплі (знижується ймовірність 
опіку листкової поверхні). Традиційні рідкі добрива мають  мінеральні 
речовини в сумішевій формі NH4NO3, (NH2)2CO, КН2P3O4 і т.д., в т.ч. в 
суспензійній і тому рослини отримують тільки частину мінеральних 
речовин, інші випаровуються або переходять в інші  сполуки з мінералами 
ґрунту, тим самим підвищуючи енергетичний поріг  засвоєння. У випадку 
пропонованого нами добрива знаходиться в стані  сендвіча, де 
функціональні групи знаходяться в більш активній формі.  Даних 
властивостей вдалося досягти завдяки введенню в процес синтезу 
гумінового сорбенту (природного походження). У процесі синтезу 
гуміновий сорбент створює зв'язок з іонами сполук азоту, фосфору, калію і 
утримує їх до потрапляння в ґрунт і ризосферу.
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Руйнуючись в ґрунті, він поступово віддає рослинам поживні речовини в 
легкозасвоюваній мінеральній формі. Гуміновий сорбент є живильним 
середовищем для ґрунтових бактерій. Більш висока конверсія поживних 
речовин дозволяє використовувати РД «ЦІІАТ» в менших дозах при 
більш  високій ефективності. Незважаючи на трохи більшу вартість РД 
«ЦІІАТ» (2-5% від традиційних добрив), його ефективність дає 
можливість  отримати приріст більше 20% у порівнянні з традиційними 
добривами.  Завдяки практично відсутності токсичності, РД «ЦІІАТ» 
сприяє  відновленню глинисто-перегнійного комплексу землі, що в свою 
чергу  сприяє збереженню родючості.

      

  
  
  
   

   
 
   
   
  
    
   
   
     
  
 
    
 
   
   

   
     
   
  
 

      
   
   
    
   
    
   
  
   
   
    
    
     
     
   
    
   
  
     
 
    
    
     
    
  

Основні властивості РД «ЦІІАТ»:

Знижена гектарна норма внесення 
приблизно на 25% 

Економія витрат

Знижена токсичність Зберігається родючість грунту

  

Можливість коригування складу 
враховуючи необхідність грунту в 
конкретних мікро і макро елементах 

Своєчасна подача необхідних речовин, 
економія за рахунок скорочення надлишків

Особливий структурний стан Можливість внесення по мерзлому 
грунту, висока засвоюваність

Має підвищений поверхневий 
натяг  краплі

Лонгіроване засвоєння азотних сполук 
рослиною

Утримує поживні речовини в прикорене- 
вій зоні що сприяє рівномірному засво-
єнню рослиною поживних речовин.

Має рідку форму, що дає можливість 
розведення і одночасного внесення 
з пестицидами

Зменшення витрат

Екологічність

Поліамфоліт

Не вибухонебезпечний, мало токсичний

Стабільний у зберіганні

Відповідає міжнародним стандартам

Запускає іонообмінні грунтові процеси, 
значно збільшуючи рухомі форми по- 
живних елементів зокрема фосфору на
25-30%, калій і магній на 100%.

4 клас небезпеки (мало небезпечні)

Не розшаровується, 
не випадає в  осад

Рівномірність внесення Мінімізує втрати при внесенні

Підвищує стресостійкість рослин.  Знижує 
ризики втрати врожаю

Підвищує виживаність сільгоспкультури 
в екстремальних погодних умовах: 
посуха, полій, сильний вітер

Поліпшення якості кінцевого продукту Більш висока ціна продажу с/г продукту

Зниження ймовірності опіків листкової 
поверхні
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Універсальне мікродобриво «ЦІІАТ»
Наша компанія пропонує універсальне мікродобриво «ЦІІАТ» для с/г і 
декоративних культур, що сприяє реальному поліпшенню родючості, 
підвищенню врожайності, стійкості рослин до посухи, перемерзання, опіків 
від нітратів, шкідливого впливу пестицидіві т.д. Препарат «ЦІІАТ» 
представляє собою універсальне мікродобриво хелатний комплекс 
мікроелементів на базі стабілізованих гумінових речовин, з 
ультрафіолетовим протектором і елементами антиоксидантної
системи захисту рослин.
Оптимальним методом застосування мікродобрива «ЦІІАТ» всіх марок
є позакореневе внесення стандартними обприскувачами спільно з
мінеральними добривами або пестицидами.

Опис:
Водна суспензія з незначним осадом від коричневого до темно 
коричневого кольору, без запаху або з незначним запахом компосту. 
Продукт забезпечує підвищену стійкість імунної системи грунтової біоти і 
агрокультур, сприяє захисту населення від наслідків впливу сонячної 
радіації, посухи, заморозків, надлишку вологи, бактеріальної інфекції і 
мутагенів, шкідників, хімічного забруднення, радіоактивного ураження і 
аномального електромагнітного випромінювання. Використовується для 
відновлення бактеріальної азотфіксуючої грунтової мікрофлори з метою 
активації процесу нітрифікації органічної речовини в грунті
(збільшення доступного для рослин азоту). Співвідношення 
мікроелементів збалансовано відповідно до потреб ґрунтових 
мікроорганізмів. Призначений для передпосівної обробки насіння і 
посадкового матеріалу, підживлення в період вегетації при вирощуванні 
зернових, технічних, овочевих, квітково-декоративних та
плодово-ягідних культур, у відкритому і захищеному грунті з метою 
прискорення росту і розвитку рослин, підвищення стійкості їх до 
несприятливих умов вирощування, збільшення врожайності і поліпшення
його якості.

Використання в сільському господарстві:
Основне внесення під зернові, зернобобові, олійні та технічні культури (в
т.ч. рапс, бавовна, соняшник), овочі, садово-ягідні культури, картопля, 
квіти, газонні трави і декоративні рослини при нормі внесення добрива
2 л на гектар по ранній вегетації, а також шляхом передпосівної обробки 
насіння зернових, зернобобових, олійних, овочів, садово-ягідних культур, 
картоплі, квітів, газонних трав та декоративних рослин при нормі внесення 
добрива 400 мл в 10 л протруйника на 1 тонну насіння.
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Сумісність:
Сумісний з будь-якими засобами захисту рослин.

Результат:
• Висока ефективність застосування в будь-яких кліматичних
зонах, в тому числі посушливих - 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%;
тим самим, забезпечується щадний режим
використання земельних ресурсів і знижується нітратне
навантаження на урожай;
• Забезпечення підвищеного волого утримання в грунті;
• Захист від шкідливого впливу ультрафіолету (опіки) на листову частину 
рослин; в результаті застосування кількість утвореного нітратного азоту в 
ґрунті перевищує контрольні значення в 1,6 - 2 рази, що є наслідком
стимуляції розвитку бактерій обох азотфіксуючих груп.

Вплив на здоров'я:
• Безпечний для здоров'я. Вирощена з використанням добрив 
сільськогосподарська продукція, не представляє собою небезпеку для 
здоров'я (за умови дотримання норм і кратності внесення добрива).
• Не містить стимуляторів росту гормонального типу природного, або 
синтетичного походження.
• Не відноситься до небезпечних речовин, тара не потребує
спеціальної утилізації.

Консорціум з виробництва 
рідких комплексних добрив

Інтерв'ю засновника 
Максима Панчева

ciiat.com.ua/v-ukraini-stvoreno-najbilshyj-kon
sortsium-z-vyrobnytstva-ridkykh-kompleksny

kh-dobryv/

youtube.com/watch?v=062aFXvyG88

https://www.youtube.com/watch?v=062aFXvyG88
https://www.ciiat.com.ua/v-ukraini-stvoreno-najbilshyj-konsortsium-z-vyrobnytstva-ridkykh-kompleksnykh-dobryv/
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
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РІПАК ОЗИМИЙ

Схема внесення добрив
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СОНЯШНИК

Схема внесення добрив
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КУКУРУДЗА

Схема внесення добрив
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    1. Грунтове внесення самохідним обприскувачем

2. Грунтове внесення причіпним обприскувачем

           
            
           
          
          

          

              
           

            
  

             
           
 

             
            
              
        

           
             
           
             
            
          

              
             
            
  

             
           
 

             
            
              
          

           
            
           
               

                  
             

              
             
            
  

             
           
 

             
            
              
          

           
            
           
             
           
            

              
             
            
  

             
           
 

             
            
              
          

         
       
      
         
         
        
         
        
          
         
       
         
  
          
       
       
          
       
          
          
          

         
       
       
         
          
       
          
         
          
         
       
         
  
          
       
       
          
       
          
          
          

         
  
         
        
          
        
         
           
         
         
        
       

          
       
       

          
    
           
           
       

Запропоновані схеми внесення нашою компанією в основному орієнтовані на 
наявність  доступної техніки, такої наприклад як причіпний  або самохідний 
обприскувач, який є в кожному фермерському господарстві. Єдине що 
можливо потрібно буде докупити - це крупнокрапельні форсунки (аналог 
тих, якими вносять КАС). З подальшим закладенням в прикореневу зону 
або на глибину посіву, шляхом планових обробок грунту. Норми дозувань 
внесення орієнтовні, тому що немає даних аналізу грунту конкретного 
господарства, попередника, аналізу води і т.д. На сьогоднішній день також є 
можливість покупки техніки з більш точним дозуванням внесення в рядок 
або безпосередньо в посівне ложе, що дозволяє знижувати норми внесен- 
ня добрив. Але при неграмотному використанні є ймовірність підвищення 
осмотичного тиску, який тягне за собою пригнічення клітини рослини.

Внесення NP 8:24 на глибину посіву або з посівом в невеликих 
кількостях дає хороший старт розвитку рослини завдяки швидкому 
споживанню Р, який знаходиться виключно в формі ортофосфата.

Внесення NPK 3:18:18 в прикореневу зону на глибину 10-25 см в залеж- 
ності від культури дає більш пролонговане харчування кореневої системи 
завдяки сильному катіону К, який не дозволяє Р в формі ортофосфата в 
повному обсязі вступати в реакцію з більш слабкими катіонами, такими як
Са і Мg, при попаданні в грунтовий комплекс.
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     3. Модернізація старих сіялок і культиваторів

     4. Локальне внесення в посівне ложе

Орієнтовний винос діючої речовини кг/га з грунту  
під запланований врожай.

ц/га Культура N P K

80 Озима пшениця 120-140 40 60

120 Кукурудза 180-190 50 40

40 Соняшник 60 80 60

40 Ріпак озимий 140-160 60 80



http://grossdorf.com/
https://ciiat.com.ua/
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