
 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 

МЕЛАНОРІЗ  

Комплексний мікоризоутворюючий препарат для живлення та захисту від хвороб, детоксикант 

(промисловий сектор) 
 

Опис: комплексний біопрепарат, детоксикант. Рідина від кремового до коричневого кольору зі 

специфічним запахом. При відстоюванні вона може розділятися на прозору рідину з БАР та осад з 

клітин мікроорганізмів, які при інтенсивному перемішуванні відновлюють стан однорідної 

суспензії.  

 

Склад: Загальне число життєздатних ефективних мікроорганізмів 2,5х107 КУО/см3: 

 мікоризоутворюючі гриби: Glomus, Aspergillus terreus, Trichoderma lignorum, Trichoderma 

viride;  

 мікроорганізми ризосфери, які підсилюють утворення мікоризи та загальну регуляцію процесу 

розвитку рослини: Bacillus subtilis, Bacillus macerans, Paenibacillus polymyxa, Arthrobacter. 

 

Біологічна дія препарату: 

- активне заселення кореневої та прикореневої зони мікоризними грибами та сапрофітними 

ризосферними бактеріями; 

- збільшує площу поглинання кореневою системою рослин за рахунок утворення та розвитку 

мікоризи; 

- нейтралізує в ґрунті токсичну дію патогенних мікроорганізмів, пестицидів, техногенних 

факторів; 

- сприяє виробленню  природних антибіотиків заселеними грибами і бактеріями та 

пригнічення розвитку збудників хвороб (фузаріозу, фітофторозу, альтернаріозу,  бактеріозів 

чорного, базального та ін.) та шкідників ( ураження нематодами тощо); 

- покращує схожість насіння та приживлення розсади; 

- підвищує імунітет рослин до хвороб; 

- забезпечення рослин елементами живлення в легкодоступній формі,  необхідними для росту 

та розвитку; 

 

Призначення:  

- для обробки насіння зернових, зернобобових, технічних, овочевих культур; 

- внесення в рядок, фертигація 

- для обробки розсади. 

 

Способи застосування: 

Передпосівну обробку насіння: проводять у затінку (уникаючи дії прямих сонячних променів) 

обприскуванням робочим розчином препарату МЕЛАНОРІЗ  або замочуванням в ньому насіння у 

день висіву на 1-2 год. Обробку насіння проводять вручну, обприскувачем або машинами для 

протруєння. Оброблене насіння висівають одразу або просушують в затіненому місці до сипучого 

стану. 

Обробка розсади: проводять  короткочасним зануренням кореневої системи у робочий розчин 

біопрепарату.  

Внесення в рядок: проводять робочим розчином біопрепарату під час сівби. 

 

Особливості застосування: 

Обробку насіння та розсади проводять у затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів. 

Позакореневе підживлення – в безвітряну погоду , вранці чи ввечері.  

 

 



Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві 

Культура 

Обробка насіння, л/т 
Внесення в рядок;  

фертигація л/га 

Обробка розсади,  

л/1000 од. 

Меланоріз, 

л/т 

Робочий  

розчин, л/т 

Меланоріз, 

л/га 

Робочий  

розчин, л/га 

Меланоріз, 

л/га 

Робочий  

розчин, л/га. 

Кількість обробок 

 1 1-2 1 

Зернові 1,0-1,5 10-15 

0,2-0,5 20-50 

- - 

Кукурудза 2,0-4,0 5-10 - - 

Технічні 4,0-6,0 10-20 - - 

Бобові 1,0-2,0 15-20 - - 

Овочі 20-30 мл/кг 0,7-1,0 л/кг 

1,0-2,0 
Поливна  

норма 

0,2-0,5 20-50 

Садові - - - - 

Ягідні - - - - 

Обробка ґрунту 1,0-2,0 л/га 
 

Перед використанням біопрепарат ретельно збовтують, після чого нормовану кількість 

препарату розчиняють в необхідному об’ємі води. Біопрепарат використовується у вигляді 

робочих розчинів. 

Робочий розчин біопрепарату готують в день обробки, за необхідності зберігають в 

прохолодному темному місці не більше 4-х годин, безпосередньо перед використанням 

перемішують для однорідності. 

Біопрепарат можна застосовувати як самостійно, так і сумісно з іншими  дозволеними препаратами 

для живлення та захисту рослин. При використанні у баковій суміші МЕЛАНОРІЗ вносити 

останнім. 
 

Заходи безпеки:  

При попаданні біопрепарату на шкіру або в очі – ретельно промити їх великою кількістю води з 

милом. 

Увага ! При зберіганні біопрепарату можлива конгломерація  клітин мікроорганізмів у 

вигляді біоплівки на поверхні рідини або утворення згустків біомаси у вигляді осаду.  

У такому випадку, для рівномірного розприскування робочого розчину препарату, бажано 

його перед використанням  профільтрувати. 
 

Гарантійний термін зберігання:  

12 місяців за температури від 4 0С до 10 0С  або  

6 місяців за температури від 10 0С до 15 0С 

за умов зберігання в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці.  
 

Посвідчення про державну реєстрацію: серія А № 06048 
 

ТУ У 24.1-30165603-020:2010 

 

Виробник: ПП «БТУ-Центр» Україна, 24321, Вінницька обл. м. Ладижин, вул. Будівельників, 35,   

тел./факс 0(4343) 6-87-09. 

 

Відділ збуту: тел./факс (044) 594-38-83 

 


