Спільний проект ТзОВ «Азотер Україна» та ФГ «Козацьке»
Урожай 2014р. Цукровий буряк , гібриди «Штрубе»
На основі успішної співпраці попереднього року, на весні 2014р. ТОВ «Азотер
Україна» м. Луцьк та ФГ «Козацьке» с.Хорлупи, Луцького району, Волинської області ,
керівник- Сапіжук Олег Михайлович (097)5508742, На відміну від попереднього року,
кліматичні умови у поточному році в нашому регіоні були досить сриятливими, що
позитивно вплинуло на урожайність, нами були отримані наступні результати:
Грунтові умови:
1.Тип грунту – чорнозем опідзолений,
2. Кислотність (Ph) – 6
3. Гумус – 1,71%
Система живлення складала (кг.д.р./га ):
Макроелементи: Азот (N) -52,9, Фосфор (P) - 52, Калій (K) - 120.
Мікробіологічні добрива з біофунгицидами : «Азотер Ф» 10л /га
Дата посіву : 29.03.2014р.
Норма посіву: 1,2 посівних одиниці
Дата збору: 8.09 - 15.10. 2014 р.
Урожай, ц/га
Вартість
Прибуток (з розрахунку 85
№
Варіанти випробуваннь
у заліковій
живлення,
кг цукру/т буряку), 8
вазі
грн/га
грн/кг
1.

(N52,9P52K120)

400

1969

27200

2.

(N52,9 P52 K120)
+ 10л Азотер Ф

600

2719

40800

3.

(N52,9 P52 K120+10лАзотер Ф)
+ післядія 2013р.(ячмінь)

730

2719

49640

Висновки: використовуючи біопрепарат «Azoter F» господарство отримало значно більший
урожай відносно контрольної ділянки +200 ц/га та + 330ц/га , хоча незначно зросла вартість
живлення на 750 грн/га , в наслідок чого отримало додатковий прибуток в розмірі: 12850 грн/га
та 21690 грн/га . Цукристість буряків у варіантах 2,3 була більша ніж у контрольному варіанті
17,2 проти 16,4, що становить 5% , тому загалом прибуток підприємства від застосування
біопрепарату «Азотер Ф» становить 13492,5 грн/га в варіанті №2 та 22774,50грн/га у варіанті
№3(з післядією АзотерФ внесеного під ячмінь у 2013р). Крім того слід зазначити екологічну
складову (сертифіковано в ЄС для органічного землеробства) використання біопрепаратів серії
«Azoter» та позитивний вплив на стан грунту (не закислюється грунт) на відміну від
використання виключно промислових азотних добрив.
Біопрепарати серії «Azoter» допомагають рослинам реалізовувати свій біологічний та
генетичний потенціал навіть у складних природно-кліматичних умовах. Посіви стають більш
стійкими до хвороб,засухи та інших стресових ситуацій. Додаткове живлення рослини
забезпечене біопрепаратом «Azoter F» (кг.д.р./га ): Азот (N) -135-150 , Фосфор (P) – 70-80, Калій
(K) – 30-40. як і додатковий захист біофунгіцидом Trichoderma Harsianum .
Більше інформації розміщено на сайті нашого підприємства:

www.azoter-ukraine.com.ua
ТОВ «Азотер Україна», 43010, Волинська обл., м.Луцьк, пр-т Волі 50/40,
Тел.: f(0332) 729551, (067)3322299,(050)5852762. Ел. Адреса: azoter-ukraine@ukr.net

