Спільний проект по вирощуванню насіннєвої картоплі
ТОВ «Азотер Україна» та СгТОВ «Родючість Агро» , 2014р.
На основі успішної співпраці попереднього року, на весні 2014р. ТОВ «Азотер
Україна», м. Луцьк та СгТОВ «Родючість Агро», смт.Торчин, Луцького району, Волинської
області , керівник- Шегедин Володимир Йосипович, тел. 0958629713, продовжили
виробничі дослідження Біопрепарату «Azoter F» при вирощуванні насіннєвої картоплі 5
сортів голландської фірми «HZPC Holland B.V.» (Альвара, Латона, РедСкарлет, Каррера,
Моцарт), а також двох сортів вітчизняної репродукції – «Тирас» та «Партнер» . 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 – 1,7%
Система живлення складала (кг.д.р./га ):
Макроелементи: Азот (N) -169 , Фосфор (P) -42, Калій (K) -284, Магній(Mg)-32, Сірка (S )-20
Мікродобрива: «Гуміфілд» 2 л/га, «Гідроферт» 3,5 кг/га.
Проведена десикація препаратом «Реглон» 5 серпня , бадилля скошене 10-15 серпня.
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Висновки: використовуючи біопрепарат «Azoter F» господарство підвищило
урожай на 6 т/га , що компенсувало збільшення вартості живлення на 525 грн/га і в
цілому знизило собівартість вирощеної картоплі на 2,5%, в наслідок чого отримало
додатковий прибуток в розмірі – 23475 грн/га.
Біопрепарати серії «Azoter» допомагають рослинам реалізовувати свій біологічний та
генетичний потенціал у складних природно-кліматичних умовах. Посіви стають більш
стійкими до хвороб, засухи та інших стресових ситуацій. Додаткове живлення рослини
забезпечене 7 л.біопрепаратом «Azoter F» (кг.д.р./га ): Азот (N) -90 , Фосфор (P) - 60,
Калій (K) – 30.

ТОВ «Азотер Україна»
43010, Волинська обл., м.Луцьк,
пр-т Волі 50/40
Директор – Матрунчик В. Ф.
Тел./факс: 0332 729551 , /067/3322299
Сайт: www.azoter-ukraine.com.ua
Ел. Адреса: azoter-ukraine@ukr.net

СгТОВ «Родючість Агро»
45612, Волинська обл., Луцький р-н,
смт. Торчин, вул. Незалежності, 2а
Директор – Шегедин В. Й.
Тел.: /095/8629713, /096/5881338
Ел. Адреса: rodagro@ukr.net

