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Шановні	партнери,

Заявлена	 місія	 Azomureş	 полягає	 у	
виробництві	 та	 постачанні	 стійких	 добрив	
для	сучасного	сільського	господарства.	Для	
успішного	 виконання	 цієї	 місії	 ми	 надаємо	
велике	значення	продовженню	інвестиційної	
програми	 в	 модернізації	 установок	 на	
платформі,	 а	 також	 у	 науково-дослідній	 та	
дослідно-конструкторській	 діяльності.	 За	
час,	як	ми	стали	частиною	групи	Ameropa,	ми	
довели	 Azomureş	 до	 найвищих	 стандартів	
щодо	 якості	 продукції,	 безпеки	 працівників	
та	захисту	навколишнього	середовища.

За	останні	роки	нам	вдалося	перетворитися	
з	 великого	 експортера	 на	 найбільшого	
постачальника	 мінеральних	 добрив	 для	
румунського	 сільського	 господарства.	
Основними	 споживачами	 нашої	 продукції	 є	
румунські	фермери,	але	що	ще	важливіше,	
вони	є	основним	джерелом	 інформації,	яка	
допомагає	 нам	 вдосконалювати	 існуючі	
продукти	та	розробляти	нові.

Той	 факт,	 що	 ми	 щороку	 поставляємо	
на	 ферми	 в	 Румунії	 більшу	 частину	
продукції,	виділяє	нашу	компанію	і	свідчить	
про	 те,	 що	 наша	 продукція	 визнана	
якістю,	 різноманітністю,	 ефективністю	
та	 що	 наша	 продукція	 доступна	 у	 всіх	
сільськогосподарських	районах	країни.

Ми	 переконані,	 що	 разом	 ми	 можемо	
зробити	 свій	 внесок	 у	 розвиток	 стійкого	 та	
прибуткового	сільського	господарства.

Команда	AZOMUREŞ
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Про компанію Azomureș
Історія	 Azomureș	 починається	 в	 1962	 році	
з	 будівництва	 в	 м.	 Тиргу-Муреш	 перших	
підрозділів	 з	 виробництва	 добрив	 для	
сільського	господарства.	Сьогодні	Azomureș	
є	 найважливішим	 постачальником	 добрив	
в	Румунії,	єдиним	виробником	комплексних	
добрив	NP	 і	 NPK	 у	 нашій	 країні	 та	 єдиним	
виробником	 гранульованої	 сечовини	 в	
Південно-Східній	Європі.

Останній	етап	модернізації	обладнання	для	
виробництва	добрив	відбувся	між	2012	і	2016	
роками,	 його	 початок	 був	 представлений	

поглинанням	швейцарською	групою	Ameropa	
більшості	 акцій.	 Понад	 300	 мільйонів	 євро	
було	 інвестовано	 у	 збільшення	 виробничих	
потужностей	 та	 зменшення	 впливу	 на	
навколишнє	середовище.

В	кооперації	із	спеціалістами	з	виробництва,	
агрономістами	 та	 науковими	 колами,	
Azomureș	 виділяє	 значні	 ресурси	
покращенню	 якості	 продукції,	 а	 також	
розвитку	 асортимента	 продукції.	
Дослідження	 дозволяють	 адаптувати	
продукцію	 до	 потреб	 фермерів	 та	 до	
педокліматичних	умов	Румунії.

Загальнодержавна	 система	 розподілу	
забезпечує	 своєчасну	 доставку	 добрив	
в	 умовах	 максимальної	 безпеки.	
Продукція	 Azomureș	 доступна	 по	 всій	
країні,	 транспортування	 відбувається	
автомобільним	 або	 залізничним	
транспортом.

Хоча	 більша	 частина	 виробництва	
призначена	 для	 національного	 ринку,	
Azomureș	 також	 експортує	 добрива	 до	
сусідніх	 країн	 -	 Сербії,	 Болгарії,	 Угорщини,	
України	а	також	до	країн	Азії	та	Африки.

1962
початок виробництва добрив в Azomures

100 га
 поверхня платформи

2600
 працівників та персоналу субпідрядників

поверхня 4500
тон добрив виробляється щоденно 

100 га
 добрив в Румунії

понад  300 млн. євро
інвестицій з 2012 року

понад  300 млн. євро
 в 2019 році
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Про компанію Ameropa
Ameropa	є	одним	з	найбільших	інтеграторів	
сільськогосподарських	 ресурсів	 у	 всьому	
світі.	 Завдяки	 постійній	 присутності	 у	 всіх	
сільськогосподарських	 районах	 світу,	
Ameropa	 взяла	 на	 себе	 відповідальність	
сприяти	 виробництву	 їжі	 для	 населення	
світу.	

Завдяки	 специфічним	 галузевим	 торговим	
діям	 та	 виробничим	 та	 логістичним	
можливостям	Ameropa	є	однією	з	впливових	
сторін	цього	світового	економічного	сектору.
У	Румунії	виробнича	діяльність	зосереджена	
в	 Тиргу-Муреш	 (Azomureș),	 логістика	 -	 в	
Констанці	 (Chimpex),	 тоді	 як	 операції,	
характерні	 для	 діяльності	 постачальника	

AA AM E R O P

сільськогосподарських	ресурсів,	проводяться	
у	 всіх	 сільськогосподарських	 регіонах	
країни,	 координація	 здійснюється	 з	 офісу	 в	
Констанці	(Ameropa	Grains).

Діяльність	 групи	 “Ameropa”	 в	 Румунії	
спрямована	 на	 послідовну	 підтримку	
сільського	 господарства	Румунії,	при	цьому	
вартість	 освоєних	 інвестицій	 є	 помітною.	
Три	 компанії,	Azomureş,	Ameropa	Grains	 та	
Chimpex,	утворюють	інтегрований,	сучасний	
та	 ефективний	 ланцюжок	 виробництва	 та	
дистрибуції,	 який	 починається	 з	 ферм	 та	
розширюється	на	зовнішні	експортні	ринки.
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Azomureş

 відповідальний 
партнер

Забезпечення продовольством населення світу

У	 1970	 році	 у	 світі	 налічувалося	 близько	 3,7	 мільярда	 людей.	 В	 даний	 час	 чисельність	
населення	 досягла	 7,7	 мільярдів	 людей,	 і,	 як	 очікується,	 перевищить	 10	 мільярдів	 у	
найближчі	50	років.	Середня	калорійність	споживання	на	людину	зросла	за	останні	50	років	
з	2400	кілокалорій	на	день	до	майже	3000	кілокалорій.	Світовий	попит	на	продовольство	
майже	потроївся	за	останні	50	років,	і	до	2070	року	він,	швидше	за	все,	буде	в	чотири	рази	
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більше	значення,	зафіксованого	у	1970	році.
Водночас	 глобальні	 умови	 сільського	
господарства	погіршились.	В	умовах	масової	
урбанізації	 та	 прискореного	 приросту	
населення	 рілля	 на	 душу	 населення	
зменшилася	з	0,37	га	в	1960	р.	до	0,19	га	на	
сьогодні.	До	цього	додається	зміна	клімату,	
яка	ускладнює	вирощування	рослин.

В	усьому	світі	сільське	господарство,	разом	
із	усім	ланцюгом	поставок,	відповіло	на	цей	
виклик	 шляхом	 потроєння	 виробництва	
зерна	та	олійних	культур	за	останні	50	років.	
Водночас	 ціни	 на	 продовольство	 ніколи	 в	
історії	людства	не	були	такими	низькими,	як	в	
теперішній	час.	Це	є	доказом	як	величезного	
прогресу	в	аграрній	техніці,	так	і	підвищення	
ефективності	мережі	постачання.

На сьогодні добрива відповідають за понад

* мінеральні добрива

50% світового виробництва 
продуктів харчування

50%

в 1960 році 1 га 
землі 

забезпечував 
продовольств
ом 2 людей

в 2025 році 1 
га землі 

забезпечить 
продовольств
ом 5 людей

Управління продуктами
(Product Stewardship)

Місія	 Azomureș,	 як	 члена	 Асоціації	
виробників	 хімічних	 добрив	 у	 Європі,	
FERTILIZERS	 EUROPE,	 полягає	 у	
задоволенні	потреб	сільського	господарства	
та	наданні	споживачам,	згідно	з	принципами	
управління	 продуктами,	 високоякісних	
мінеральних	добрив.

Управління	 продуктами	 означає	 для	
Fertilizers	 Europe	 “відповідальний	 догляд”	 і	
охоплює	багато	аспектів	“сталого	розвитку”,	
беручи	до	уваги	весь	життєвий	цикл	товару,	
починаючи	від	розробки	продукту	та	до	його	
подальшого	використання.

Управління	 продуктами	 встановлює	 вимоги	
щодо	 підвищення	 безпеки,	 контролю,	
охорони	 здоров’я	 та	екологічних	показників	
протягом	 усього	 життєвого	 циклу	 добрив,	
починаючи	 від	 досліджень	 та	 розробок	
продуктів,	 постачання	 сировини	 /	
допоміжних	 матеріалів,	 виготовлення	
продукту,	 зберігання	 та	 упаковки	 продуктів	
у	 виробника,	 збуту	 та	 продаж,	 доставка	

та	 транспортування	 продукції,	 зберігання	
продукції	 у	 дистриб’юторів,	 до	 внесення	
добрив	 та	 повторного	 використання,	
переробки	 та	 /	 або	 утилізації	 відходів,	
пакувальних	 матеріалів.	 Це	 стосується	
мінеральних	добрив,	сировини	та	проміжних	
продуктів.

Реалізація	 цієї	 програми	 є	 обов’язковою	
вимогою	для	всіх	компаній-членів	Fertilizers	
Europe.

Product	 Stewardship	 (Управління	
продуктами)-	 це	 програма,	 впроваджена	
в	 компанії	 Azomureș	 у	 вересні	 2003	 року.	
Перший	аудит	третьої	сторони,	проведений	
в	Azomureș,	 відбувся	в	2011	році.	Раз	на	3	
роки	 проводяться	 повторні	 сертифікаційні	
аудити	з	метою	оцінки	відповідності	вимогам	
стандарту.
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Azomureș	 постійно	 турбується	 про	
підвищення	якості	та	різноманітності	добрив,	
що	 виробляються.	 Важлива	 роль	 належить	
Департаменту	 досліджень	 та	 розробок,	
сформованому	 інженерами-спеціалістами	в	
означеній	галузі;	цей	Департамент	здійснює	
постійну	 діяльність	 з	 метою	 отримання	
нових	продуктів	та	вдосконалення	існуючих,	
що	є	ключовим	аспектом	розвитку	компанії.

На	 цей	 процес	 виділяються	 значні	 ресурси	
з	 метою	 розробки	 інноваційних	 продуктів,	
які	максимально	точно	реагують	на	потреби	
сільськогосподарських	 культур.	 Таким	
чином,	 Azomureş	 наполегливо	 прагне	 бути	
надійним	партнером	для	співробітників,	а	не	
просто	простим	виробником	добрив.
В	 компанії	 Azomureş	 інновації	 є	 одним	
з	 основних	 стовпів,	 на	 яких	 базується	
стратегія	компанії,	забезпечуючи	тим	самим	
конкурентоспроможність,	 гарантуючи	
стабільність	 діяльності,	 що	 здійснюється	
на	 платформ	 та	 сприяє	 розвитку	місцевого	
сільського	господарства.

Дослідницька	 діяльність	 проводиться	 із	
залученням	 спеціалізованих	 університетів,	
дослідницьких	 установ	 та	 ряду	 фермерів	
в	 Румунії,	 тому	 ми	 маємо	 можливість	
надати	повну	картину	ефективності	добрив,	
вироблених	компанією	Azomureș.

Якісна сировина

Метою	 сталого	 сільського	 господарства	
є	 забезпечення	 харчової	 безпеки	 при	
одночасному	 захисті	 навколишнього	
середовища.	 У	 цьому	 сенсі	 Azomureş	
зосереджує	 свою	 діяльність	 з	 виробництва	
добрив	 на	 модернізованих	 технологічних	
установках	 та	 на	 використанні	 технологій	
із	 сировиною,	 яка	 надходить	 із	 природних	
джерел,	 і	 є	 більш	 дружньою	 до	
навколишнього	середовища.

СИРОВИНА
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Кожен	 продукт	 Azomureş	 може	 бути	
упакований	 у	 мішки	 по	 50	 кг	 або	 600	 кг.	
Мішки	 виготовляються	 з	 подвійного	 шару	
поліетилену	 +	 поліпропілену	 або	 лише	 з	
поліетилену.

Маркування	зроблено	відповідно	до	існуючих	
норм	і	може	бути	налаштоване	відповідно	до	
вимог	замовника.

Поживні 
речовини

підживлення для 
рослин і людини
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Рослинам,	тваринам	і	людям	потрібні	поживні	речовини,	щоб	вижити	і	рости.
Рослини	споживають	16	необхідних	мінеральних	елементів.	В	той	час	як	вуглець	 і	кисень	
вони	 отримують	 з	 повітря,	 а	 водень	 -	 із	 води,	 решта	 13	 надходить	 із	 ґрунту.	 Нестача	
достатньої	кількості	будь-яких	поживних	речовин	може	вплинути	на	ріст	і	здоров’я	рослини,	
автоматично	зменшуючи	виробництво.
Людям	потрібно	більше	40	поживних	речовин	для	здорового	життя.	Окрім	кисню	в	повітрі	та	
водню	у	воді,	ці	речовини	надходять	з	їжі,	яку	кожен	з	нас	вживає.	Якщо	людський	організм	
не	отримує	достатньо	поживних	речовин,	можуть	виникнути	серйозні	проблеми	зі	здоров’ям.

Добрива	містять	усі	необхідні	рослинам	поживні	речовини.
Відповідно	до	“Закону	мінімуму”,	якщо	в	ґрунті	не	вистачає	одного	або	декількох	поживних	
речовин,	 сільськогосподарське	 виробництво	 зменшиться,	 навіть	 якщо	 буде	 достатня	
кількість	інших	елементів.

ЗАКОН МІНІМУМУ
“Поживна	 речовина,	 доступна	 в	 найменшій	 кількості,	 стає	 обмежувальним	 фактором	
рослинництва”
“Надлишок	 будь-якої	 поживної	 речовини	 призводить	 до	 відносної	 недостатності	 інших	
елементів”

основні поживні речовини

N
азот

7

P
фосфор

15

K
Калій

19

Вторинні поживні речовини

Ca
Кальцій

20

Mg
магнію

12

S
Сірка

16

B
Борум

5

Mn
Марганець

25

Fe
Залізо

26

Zn
цинку

30

Mo
Молібден

42

Cu
Мідь

29

Cl
Хлор

17

H
Гідроген

1

O
кисень

8

C
Вуглець

6

Важливі елементи

Мікроелементи

Аналіз ґрунту та його 
важливість

З	 метою	 пропозиції	 оптимальних	 рішень	
для	 підживлення,	 Azomureş	 рекомендує	
провести	аналіз	ґрунту!

Рекомендації	 щодо	 внесення	 добрив	 є	
вихідним	 пунктом	 питомого	 застосування	
поживних	 речовин	 кожного	 виду	
сільськогосподарських	культур.

Аналіз	ґрунту	допомагає	визначити	відносну	
здатність	 ґрунту	 забезпечувати	 поживні	
речовини,	 необхідні	 сільськогосподарським	
культурам.	 Правильна	 система	 оцінки	
родючості	 ґрунту	 повинна	 включати:	
структуру	 ґрунту,	 рівень	 рН,	 вміст	 гумусу,	
вміст	 макро-	 та	 мікроелементів,	 а	 також	
інші	 показники,	 що	 дозволяють	 розробити	
ефективний	план	удобрення.

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА
ДОСТУПНІСТЬ ПОЖИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ N P K S Ca та

Mg
МІКРО-

ЕЛЕМЕНТИ

РН ґрунту

Вологість

температура 

Вміст глини

тип глини

Аерація грунту

Ущільнення грунту

Зміст органічних речовин

Запаси поживних речовин у грунті

Взаємодія поживних речовин

залишки попередньої культури

тип культури в прогресі

Ємність катіонного обміну (ЄКО)

Базова насиченість (% ЄКО)
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Азот (N) 

Переваги для рослин

Це	 один	 з	 основних	 елементів	 для	 життя	
рослин,	 відповідальний	 за	 розвиток	
рослинної	 маси	 та	 кореневої	 системи,	
пріоритет	у	збільшенні	виробництва.	

Він	 має	 великий	 вплив	 на	 виробництво	
вітамінів	 та	 органічних	 кислот,	 а	 отже,	 і	 на	
якість	 рослинних	 продуктів,	 покращуючи	
вміст	і	якість	білків.

Дефіцит азоту (N) 

У	живленні	рослин	це	призводить	до	уповільнення	або	навіть	зупинки	їх	росту,	до	пожовтіння	
листя	та	зменшення	поверхні	листя,	різко	зменшуючи	виробництво	на	одиницю	площі.

азотна	недостатність	у	пшениці недостатність	азоту	в	кукурудзі

Переваги для людей

Азот	 є	 важливою	 частиною	 амінокислот,	 а	
отже,	і	білків.	Це	також	важливий	компонент	
ДНК	 -	 одиниці	 зберігання	 генетичної	
інформації.

Такі	 процеси,	 як	 регенерація	 клітин	 та	
загоєння	 тканин,	 були	 б	 неможливі	 за	
відсутності	азоту.
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Фосфор (P)

Переваги для рослин

Це	 дуже	 важливий	 елемент	 як	 на	 перших	
етапах	 розвитку	 рослин,	 так	 і	 в	 період	
дозрівання.

Він	 забезпечує	 розвиток	 коренів	 у	молодих	
рослин,	 скорочує	 термін	 дозрівання	 та	
підвищує	 стійкість	 рослин	 до	 стресових	
факторів.	 Це	 важливий	 елемент	 для	
накопичення	 енергії	 та	 її	 транспортування	
до	клітини.

Дефіцит фосфору (P)

Уповільнює	 процес	 росту	 коренів,	 рослини	 залишаються	 дрібними	 (карликовий	 вигляд),	
а	листя	набувають	червоно-фіолетовий	колір.	Затримує	цвітіння	 і	дозрівання,	впливає	на	
виробництво	та	якість.

Переваги для людей

Важливий	елемент	для	регуляції	кальцію	та	
укріплення	 кісток.	Фосфор	відіграє	 ключову	
роль	 в	 молекулах,	 які	 беруть	 участь	 у	
передачі	енергії	в	організмі.

недостатність	фосфору	в	кукурудзі недостатність	фосфору	у	ріпаку
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Калій (K)

Переваги для рослин

Це	 один	 з	 найважливіших	 елементів	
живлення,	 він	 контролює	 гідричний	 режим	
рослин	 (поглинання	 води),	 зменшуючи	
чутливість	рослин	до	посухи.	Визначає	такі	
важливі	показники	якості	врожаю,	як	аромат,	
колір,	 смак,	 що	 мають	 великий	 вплив	 на	
термін	 зберігання	 сільськогосподарської	
продукції.	

Калій	 підвищує	 стійкість	 стебла	 до	
вигину	 завдяки	 впливу,	 який	 він	 надає	 на	
стабільність	 клітинних	 стінок.	 Він	 також	
покращує	толерантність	рослин	до	морозів.

Дефіцит калію (K)

У	харчуванні	рослин	це	може	призвести	до	значних	порушень	росту	та	якості,	спричиняючи	
відносну	 недостатність	 води.	 Край	 листя	 некротизується,	 навіть	 передчасно	 старіє,	 стає	
сухим,	а	дозрівання	відбувається	нерівномірно.

Переваги для людей

Допомагає	 контролювати	 частоту	 серцевих	
скорочень,	 використовує	 вуглеводи	
та	 виробляє	 білки.	 Необхідний	 для	
збалансування	 рН.	 Підтримує	 нормальний	
ріст.

калійна	недостатність	у	кукурудзі калійна	недостатність	у	соняшнику
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Кальцій (Ca)

Переваги для рослин

Кальцій	входить	до	складу	рослини	і	впливає	
на	проникність	мембран	і	тканин	рослин.

Забезпечує	якість	споживання,	зберігання	та	
промислову	обробку	рослинної	продукції.
Поряд	 з	 калієм,	 кальцій	 бере	 участь	 як	 у	
підтримці	 клітинного	 водного	 балансу,	 так	 і	
катіонного.

Впливає	 на	 збалансований	 ріст	 рослин	 та	
інтенсивний	розвиток	кореневої	системи.

Дефіцит кальцію (Ca)

У	живленні	рослин	дефіцит	кальцію	проявляється	зупинкою	росту,	скручуванням	молодого	
листя,	 сушінням	 кінчиків	 вирощування	 та	 зменшенням	 стійкості	 до	 руйнування	 культур.	
Недостатність	часто	спричиняє	погану	стійкість	до	зберігання	та	встановлення	хвороб	для	
зберігання	(особливо	це	стосується	фруктів).

Переваги для людей

Кальцій	необхідний	для	розвитку	і	підтримки	
міцних	 кісток	 і	 зубів.	 Він	 відіграє	 важливу	
роль	 у	 нервових	 зв’язках	 та	 м’язових	
скороченнях.

недостатність	кальцію	в	пшениці недостатність	кальцію	в	кукурудзі
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Магній (Mg)

Переваги для рослин

Цей	 елемент	 є	 активатором	 процесу	
фотосинтезу,	 де	 він	 присутній	 як	
центральний	іон	у	складі	хлорофілу.	Завдяки	
ефекту	 фотосинтезу	 він	 кількісно	 впливає	
на	виробництво,	а	завдяки	продуктам	цього	
основного	 процесу	 бере	 участь	 у	 якості	
рослинної	продукції.

Без	магнію	не	буває	зелених	рослин.

Дефіцит магнію (Mg)

У	 харчуванні	 це	 проявляється	 зміною	 кольору	 ребер	 із	 зеленого	 на	 світло-зелений	 або	
жовтий,	і	хронічний	дефіцит	магнію	може	призвести	до	передчасного	висихання	рослин.

Переваги для людей

Підтримує	роботу	м’язів	та	нервову	систему.	
Підтримує	 регулярний	 серцевий	 ритм.	
Магній	допомагає	формувати	міцні	кістки	і	є	
необхідним	для	виробництва	енергії.

недостатність	магнію	в	пшениці недостатність	магнію	у	ріпаку
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Сірка (S)

Переваги для рослин

Відіграє	 важливу	 роль	 у	 живленні	 рослин,	
сприяючи	вегетативному	росту,	фотосинтезу,	
морозостійкості,	 загоєнню	 пошкоджень,	
проростанню	 насіння,	 а	 також	 сприяє	
якості	виробництва	рослин	завдяки	синтезу	
амінокислот	і	білків	із	сіркою,	необхідних	для	
обміну	 речовин	 у	 рослинах	 та	 людському	
організмі.	Цей	елемент	допомагає	зменшити	
втрати	поживних	речовин	і	діє	як	каталізатор	
для	поглинання	азоту.

Дефіцит сірки (S)

Проявляється	пожовтінням	молодих	листків,	
призводить	 до	 уповільнення,	 а	 потім	 і	 до	
зупинки	росту	рослин.

Переваги для людей

Допомагає	підтримувати	здоровий	стан	волосся,	шкіри	та	нігтів.	Необхідний	для	виробництва	
інсуліну.

недостатність	сірки	в	кукурудзі
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Цинк (Zn)

Переваги для рослин

Він	 є	 незамінним	 для	 рослин.	 Активізує	
процеси	росту	рослин,	підвищує	стійкість	до	
морозів	та	посухи.

Хороший	 запас	 цинку	 сприяє	 збільшенню	
вмісту	 триптофану,	 відомого	 попередника	
ауксину,	 і	 є	 важливим	 активатором	
ферментних	 систем,	 в	 яких	 діє	 безліч	
металоферментів.

Дефіцит цинку (Zn)

Призводить	до	зменшення	виробництва,	погіршення	якості	ягід	або	плодів,	появи	хлорозу	
в	білувато-жовтих	смугах	на	листках,	а	на	деревах	визначає	дуже	малі	щорічні	прирости	
пагонів,	з	дрібними	листками,	розташованими	у	розетці.	У	виноградної	лози	недостатність	
цього	елементу	викликає	формування	неправильних	країв	листя,	зміну	кольору	між	ребрами	
і	пагонами	з	короткими	міжвузлями.	При	сильному	дефіциті	з’являється	карликовість	рослин	
із	сильно	пожовклими	кінчиками	росту.	Виноград,	кукурудза	та	деякі	бобові	культури	чутливі	
до	нестачі	цинку	в	живленні.

Переваги для людей

Допомагає	 імунній	 системі	 боротися	 з	
бактеріями	та	вірусами.	Він	відіграє	важливу	
роль	 у	 когнітивному	 розвитку	 та	 зростанні	
клітин.

недостатність	цинку	в	кукурудзі недостатність	цинку	в	пшениці
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Бор (B)

Переваги для рослин

Бор	 -	 елемент,	 що	 є	 дуже	 важливий	 для	
рослин.	Він	бере	участь	у	рослинному	обміні	
та	 запобігає	 пожовтінню	 молодих	 листків,	
гнилі	 серцевини	у	суцвітті	цукрових	буряків	
та	цвітної	капусти.

Підвищує	стійкість	до	позакореневих	хвороб.	
Це	мікроелемент,	що	приймає	найважливішу	
участь	 у	 проростанні	 та	 життєдіяльності	
пилку.	Сприяє	цвітінню	і	плодоношенню.	

Дефіцит бору (B)

Викликає	 хлороз,	 скручування	 і	 деформацію	 верхніх	 листків,	 зупиняючи	 ріст	 і	 розвиток	
рослин.	Його	недостатність	також	визначає	стерильність	у	цвітінні	та	низьку	продуктивність	
у	формуванні	плодів,	особливо	у	плодових	дерев,	але	також	в	інших	культурах.

Переваги для людей

Сприяє	 здоровому	 розвитку	 кісток	 та	
підтримці	 клітинних	 мембран.	 Зменшує	
симптоми	 артриту	 та	 сприяє	 гормональній	
дії.

борова	недостатність	ріпаку борова	недостатність	цукрових	буряків
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На	 додаток	 до	 постійної	 турботи	 про	
диверсифікацію	 асортименту	 добрив	
та	 постачання	 високоякісної	 продукції,	
відповідно	до	аграрних	технологій,	компанія	
Azomureș	 прагне	 бути	 надійним	 партнером	
для	 фермерів	 і	 в	 якості	 консультанту	
щодо	 правильного	 застосування	 добрив.	
Таким	 чином,	 щоб	 задовольнити	 потребу	
інформування	 фермерів	 щодо	 внесення	
добрив,	 Azomureș	 просуває	 концепцію	 4П,	
що	 складається	 з	 чотирьох	 ПРАВИЛЬНИХ	
дій,	які	необхідно	зробити	в	процесі	внесення	
добрив.

Концепція	 4П	 -	 це	 інноваційний	 та	
практичний	 підхід,	 призначений	 для	
підвищення	ефективності	внесення	добрив.	
Чотири	правила	є	дійсними	в	усіх	випадках,	
але	 застосовуватимуться	 відповідно	
до	 конкретних	 умов	 ґрунту,	 клімату,	
системи	 посівів	 та	 сільськогосподарських	
технологій.	 Підживлення	 добривами	
відбувається	 ефективно	 лише	 за	 умови,	
що	 харчові	 потреби	 рослин	 встановлені	 у	
відповідності	 до	 характеристик	 ґрунту,	 але	
водночас	 воно	 має	 інтегрований	 характер	
у	 сільськогосподарських	 технологіях,	
застосованих	 з	 метою	 забезпечення	
високої	 якості	 рослинництва.	 Концепція	
4С	 стосується	 виду	 добрива,	 дози,	 що	
вноситься,	 часу	 внесення	 та	 способу	
внесення.

ПРАВИЛЬНИЙ вибір 
типу добрива

ПРАВИЛЬНА 
ДОЗА

ПРАВИЛЬНИЙ час 
внесення 

ПРАВИЛЬНИЙ спосіб 
застосування

забезпечує	 збалансоване	 живлення	 з	
урахуванням	рівня	забезпеченості	ґрунту	та	
його	хімічного	складу	у	доступній	для	рослин	
формі.

визначається	 відповідно	 до	 рівня	
забезпеченості	 ґрунту	 та	 питомим	
споживанням	рослин.

встановлюється	 залежно	 від	 рівня	
забезпеченості	ґрунту,	поглинання	поживних	
речовин,	 фаз	 вегетації,	 ризику	 втрати	
поживних	 речовин	 та	 застосовуваної	
технології.

встановлюється	 відповідно	 до	 динаміки	
кореневої	 системи	 рослини	 та	 поглинання	
поживних	 речовин,	 з	 метою	 задовольнити	
конкретні	потреби	рослин	та	зменшити	ризик	
втрати	поживних	речовин.

Етапи впровадження 
принципів 4П

Крок 1

Визначення економічних, соціальних та 
екологічних цілей фермерського 

господарства, включеного в систему 
сільськогосподарського виробництва.

Крок 2

Вибір найкращих практик управління 
добривами, характерних для: ґрунту, 

клімату, системи посівів.

Крок 3

Інтеграція найкращих практик управління 
добривами для визначених всіх цілей та 

адаптація до конкретних вимог.

Крок 4

Знання принципів внесення добрив 
відповідно до концепції 4П.
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Переваги

•	 Забезпечує	 наукову	 базу	 для	 правильної	
оцінки	потреб	у	поживних	речовинах;
•	 Надає	 відповідь	 на	 запитання	 фермера:	
чи був використаний оптимальний тип 
добрива для врожаю в оптимальній дозі, в 
потрібний час та у місці?
•	 Сприяє	 практиці	 сталого	 сільського	
господарства	 шляхом	 вирішення	
економічних,	 соціальних	 та	 екологічних	
цілей.

Впровадження принципів 4П

Однією	з	проблем,	що	стоять	перед	аграрним	
сектором,	є	задоволення	зростаючих	потреб	
населення		світу	в	продовольстві	та	водночас	
забезпечення	 підвищення	 економічної	
ефективності	 сільськогосподарських	 ферм	
при	збереженні	навколишнього	середовища.
Говорити	 про	 стійке	 сільське	 господарство	
означає	 визначити	 економічні,	 соціальні	 та	
екологічні	цілі	сільськогосподарських	ферм.

Концепція	 4П	 забезпечує	 наукову	 основу	
для	 правильної	 оцінки	 потреби	 в	 поживних	
речовинах,	 сприяючи	 практиці	 сталого	
сільського	 господарства	 беручі	 до	 уваги	
економічні,	соціальні	та	екологічні	цілі.	

З	 часом	 конкурентоспроможність	 у	
сільському	 господарстві	 стає	 все	 більш	
інтенсивною,	 і	 підживлення	 є	 важливим	
фактором	 підвищення	 продуктивності	
сільського	господарства.	Основним	засобом	
досягнення	 безпечного,	 стабільного	
та	 якісного	 сільськогосподарського	
виробництва	 залишається	 правильне	
внесення	добрив.

Цілі

економічні

•	Збільшення	чистого	доходу	ферми
•	Внесок	у	економічний	розвиток	на	
регіональному	рівні

соціальні

•	Підвищення	якості	життя
•	Підвищення	продуктивності	та	активності	
ферм	та	використання	новітніх	технологій	
при	одночасному	зменшенні	витрат	на	
одиницю	площі	або	продукту
•	Розширення	доступу	до	різних	джерел	
інформації	про	управління	сільським	
господарством	

екологічні

•	Підтримання	або	зменшення	рівня	втрат	
поживних	речовин	у	навколишньому	
середовищі
•	Зменшення	ерозії	ґрунту
•	Зменшення	викидів	аміаку	в	атмосферу
•	Зниження	нітрифікації	/	денітрифікації
•	Зниження	споживання	енергії	на	одиницю	
площі

*elaborat	de	către	Fertilizer	Institute
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Сільське 
господарство

стійкий Технології підживлення рослин
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або або

або
або

або

NPK
16:16:16

400 кг
к.с./га

100 кг к.с./га
UREE

150 кг к.с./га
AN

220 кг к.с./га
CAN

180 кг к.с./га
AN

220 кг к.с./га
NP 27:13,5

або

130 кг к.с./га
UREE

150 кг к.с./га
UAN

*к.с. - комерційна сутність
  га - гектар

NP20:20
300 кг
к.с./га

ПІДЖИВЛЕННЯ 
ПШЕНИЧНИХ
КУЛЬТУР

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

або

NPK
+Kieserit
14:14:14
+4MgO
+7SO

3
 

430 кг
к.с./га

NP
+Kieserit

18:18
+5MgO
+10SO

3

350 кг
к.с./га

*к.с. - комерційна сутність
   га - гектар

або або

або

або

100 кг к.с./га
UREE

150 кг к.с./га
AN

220 кг к.с./га
CAN

180 кг к.с./га
AN

220кг к.с./га
NP 27:13,5

або

130 кг к.с./га
UREE

150 кг к.с./га
UAN

ПІДЖИВЛЕННЯ 
ПШЕНИЧНИХ
КУЛЬТУР

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

Рекомендації	 є	 орієнтовними.	 Вони	
вимагають	адаптації	до	кліматичних	умов	та	
технологій,	що	існують	у	вашому	господарстві	
(структура	 ґрунту,	 питоме	 споживання	
гібридів,	технології	підживлення).



ПІДЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ РІПАКУ www.azomures.com

42 43

NPK
16:16:16

400 кг
к.с./га

або або

або

або

150 кг к.с./га
CAN

130 кг к.с./га
AN

150 кг к.с./га

NPK+Ca+Mg+B+Zn 
23:9:9+1,5CaO+1MgO

+0,0 5B+0,05Zn

100 кг к.с./га
UREE

120 кг к.с./га
UREE

150 кг к.с./га
AN

Підживлення
культури
ріпаку

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

*к.с. - комерційна сутність
   га - гектар

NPK
+Kieserit  

14:14:14
+4MgO
+7SO

3

430 кг
к.с./га

або

NP
+Kieserit 

18:18
+5MgO
+10SO

3

330 кг
к.с./га

або або

або

або

150 кг к.с./га
CAN

130 кг к.с./га
AN

150 кг к.с./га

NPK+Ca+Mg+B+Zn 
23:9:9+1,5CaO+1MgO

+0,0 5B+0,05Zn

100 кг к.с./га
UREE

120 кг к.с./га
UREE

150 кг к.с./га
AN

*к.с. - комерційна сутність
   га - гектар

Підживлення
культури
ріпаку

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

Рекомендації	 є	 орієнтовними.	 Вони	
вимагають	адаптації	до	кліматичних	умов	та	
технологій,	що	існують	у	вашому	господарстві	
(структура	 ґрунту,	 питоме	 споживання	
гібридів,	технології	підживлення).
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або

або

NPK 16:16:16
400 кг к.с./га

450 кг к.с./га

190 кг к.с./га
AN

або
220 kg s.c/ha
NP 27:13,5 

250 кг к.с./га

NPK+Ca+Mg+
B+Zn

23:9:9+1,5CaO
+1MgO+0,05B

+0,05Zn

220 кг к.с./га
CAN

220 kg s.c./ha
NP 27:13,5

NPK + Kieserit
14:14:14

+4MgO+7SO
3
 

Підживлення
соняшникової
культури

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

*к.с. - комерційна сутність
   га - гектар

Рекомендації	 є	 орієнтовними.	 Вони	
вимагають	адаптації	до	кліматичних	умов	та	
технологій,	що	існують	у	вашому	господарстві	
(структура	 ґрунту,	 питоме	 споживання	
гібридів,	технології	підживлення).
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або

або

NP 20:20
350 кг
к.с./га

NPK
16:16:16

400 кг
к.с./га

NP+Zn 
20:20

+0,05Zn
350 кг
к.с./га

NPK
+Kieserit 
14:14:14+

4MgO+7SO
3

450 кг к.с./га

або

або

200 кг к.с./га
UREE

250 кг к.с./га
AN

або

або

250 кг к.с./га
UAN

300 кг к.с./га
NP 27:13,5

300 кг к.с./га
CAN

Підживлення
кукурудзи 

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

*к.с. - комерційна сутність
   га - гектар

Рекомендації	 є	 орієнтовними.	 Вони	
вимагають	адаптації	до	кліматичних	умов	та	
технологій,	що	існують	у	вашому	господарстві	
(структура	 ґрунту,	 питоме	 споживання	
гібридів,	технології	підживлення).
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NPK 15:15:15+S
550 кг к.с./га

NPK 16:16:16
550 кг к.с./га

NPK+Kieserit
14:14:14+4MgO+7SO

3
600 кг к.с./га

550 кг к.с./га
UREE

абоабо

NPK
16:16:16

400 кг
к.с./га

CAN
250 кг к.с./га

AN
200 кг к.с./га

NPK
16:16:16

400 кг
к.с./га

або

або

CAN
250 кг к.с./га

AN
550 кг к.с./га

Підживлення
картоплі

*к.с. - комерційна сутність
   га - гектар

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

Рекомендації	 є	 орієнтовними.	 Вони	
вимагають	адаптації	до	кліматичних	умов	та	
технологій,	що	існують	у	вашому	господарстві	
(структура	 ґрунту,	 питоме	 споживання	
гібридів,	технології	підживлення).
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або

NPK
16:16:16

650 кг
к.с./га

200 кг к.с./га
CAN

200 кг к.с./га
CAN

200 кг к.с./га
NP 27:13,5

або
200 кг к.с./га

CAN
200 кг к.с./га

CAN

180 кг к.с./га

NPK 23:9:9
+1,5CaO+1MgO
+0,05B+0,05Zn

NPK
+Kieserit 
14:14:14
+4MgO
+7SO

3

700 кг
к.с./га

Підживлення
бурякової 
культури

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

*к.с. - комерційна сутність
   га - гектар

Рекомендації	 є	 орієнтовними.	 Вони	
вимагають	адаптації	до	кліматичних	умов	та	
технологій,	що	існують	у	вашому	господарстві	
(структура	 ґрунту,	 питоме	 споживання	
гібридів,	технології	підживлення).
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NPK
16:16:16

300 кг
к.с./га

або
100 кг к.с./га

CAN

100 кг к.с./га
NP 20:20

або

100 кг к.с./га
NP 27:13,5

або
100 kкг к.с./га

CAN

100 кг к.с./га
NP 20:20

або

100 кг к.с./га
NP 27:13,5350 кг

к.с./га

NPK
+Kieserit
14:14:14
+4MgO
+7SO

3

Підживлення
сої

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

Рецепт
підживлення
класичними
продуктами
від Azomureş

*к.с. - комерційна сутність
   га - гектар

Рекомендації	 є	 орієнтовними.	 Вони	
вимагають	адаптації	до	кліматичних	умов	та	
технологій,	що	існують	у	вашому	господарстві	
(структура	 ґрунту,	 питоме	 споживання	
гібридів,	технології	підживлення).
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Для	 найефективнішого	 використання	
добрив	 особливо	 важливим	 є	 спосіб	 та	
період	їх	внесення.	Визначення	правильного	
способу	 внесення	 добрив	 є	 фактором,	
який	 значною	 мірою	 визначає	 ступінь	 його	
ефективності.	 Більше	 того,	 неправильне	
використання	добрив	може	навіть	призвести	
до	несприятливих	результатів.	З	цих	причин	
необхідно	 враховувати	 низку	 важливих	
факторів,	 включаючи	 глибину	 оранки,	 тип	
ґрунту	 та	 його	 агрохімічний	 стан,	 а	 також	
досягнення	 всіх	 технологічних	 умов	 на	
оптимальному	рівні.

Загальновідомо,	 що	 в	 успішному	 сільському	 господарстві	 основним	 засобом	 досягнення	
безпечного,	 стабільного	 та	 якісного	 сільськогосподарського	 виробництва	 залишається	
правильне	внесення	добрив	та	вчасне	внесення	змін.	У	той	же	час	правильне	використання	
добрив	передбачає	наукове	обґрунтування,	його	чіткість,	а	також	знання	всіх	факторів,	що	
впливають	на	ефективність	внесення	добрив.

Azomureş рекомендує проконсультуватися з фахівцем перед використанням 
мінеральних добрив!

Способи 
внесення 
мінеральних

добрив
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Головне,	що	фермери	повинні	забезпечити,	
-	 це	 щоб	 поживні	 речовини	 були	 якомога	
ближче	 до	 площі	 активних	 коренів	 рослин.	
У	 цьому	 відношенні	 слід	мати	 на	 увазі,	що	
глибина	 проникнення	 коренів	 рослини	 та	
досліджуваний	ними	об’єм	ґрунту	різняться	
у	різних	видів.

Залежно	від	періоду	внесення	добрив,	існує	
три	основних	методи:

•	Основне	підживлення,	перед	посівом	/	
посадкою;

•	Підживлення	одночасно	з	посівом	/	
посадкою;

•	Внесення	добрив	під	час	вегетації.

Залежно	 від	 того,	 як	 вноситься	 добриво,	
застосовуються	два	основні	методи:

•	 розповсюдження	 на	 землі	 або	 на	
рослинність,	 у	 дозах,	 встановлених	
експериментально,		або	згідно	розрахунку;

•	Внесення:
-	смужками,	разом	із	посівом;
-	 шляхом	 фертигації	 (фертигаційного	
зрошення);
-	 після	 рівномірного	 розподілу	 по	 всій	
поверхні.
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Поради щодо безпечного
зберігання добрив

у господарстві (на фермі) та	здатність	до	розповсюдження	добрив,	а	також	дозволяє	уникнути	обставин	для	можливих	
інцидентів.

Для	отримання	додаткової	 інформації,	будь	ласка,	зверніться	до	«Паспорту	безпеки»	для	
кожного	 продукту,	 який	 можна	 отримати	 на	 веб-сайті	 www.azomures.com,	 і	 дотримуйтесь	
правил,	викладених	у		“Посібнику	із	безпечного	зберігання	добрив	для	одержувачів,	компаній,	
уповноважених	здійснювати	продаж	добрив,	фермерів”,	від	AZOMUREŞ	SA,	який	є	можна	
отримати	у	виробника	та	дистриб’юторів
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ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ

Дотримуватись усіх національних норм щодо зберігання добрив;

Відстежувати поставки та використання добрив;

Для зберігання добрив у приміщенні забезпечити суху, чисту та добре 
провітрювану територію, подалі від тепла та вогню;

Де можливо, зберігати добрива в замкненій будівлі чи огорожі, дотримуючись 
температурних та вологісних умов;

Для зберігання на відкритому повітрі накривати стоси на бетонних 
майданчиках захисною плівкою та регулярно перевіряйте, чи не пошкодили їх 
температура, вологість та інші зовнішні фактори;

Зберігати аміачну селітру окремо від інших добрив;

Зберігання твердих добрив здійснювати в штабелях максимум 10 рядів для 
мішків по 50 кг і 2 ряди для мішків по 600 кг, зберігаючи відстань між 
штабелями не менше 1 м;

Проводити періодичні перевірки запасів;

Негайно повідомляти про невідповідність запасів або втрату в поліцію або 
інший компетентний орган у вашій країні;

Зберігати точні дані про постачальника та доставку, усі коди виробників у 
документах про доставку та будь-які інші відповідні дані, якщо такі є, для 
відстеження, безпеки та контролю.

ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ

Не зберігайте добрива в місцях загального доступу;

Не залишайте добриво в полі без нагляду на ніч;

Заборонено палити або використовувати відкритий вогонь поблизу добрив;

Несанкціонованим особам забороняється проникати в зони зберігання;

Протягом ночі не залишайте виріб без нагляду в полі;

Не зберігайте виріб поблизу доріг загального користування;

Не перепродавайте добрива, якщо ви не знаєте покупця особисто, як 
користувача та / або добросовісного фермера, який усвідомлює необхідність 
дотримання всіх заходів безпеки, пов’язаних із використанням добрив. 
Надайте покупцеві паспорти безпеки.

Використання добрив для цілей, відмінних від дозволених, заборонено.
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Продукція
Проблеми,	 з	 якими	 стикається	
сільськогосподарський	 сектор,	 полягають	 у	
задоволенні	 зростаючих	 потреб	 людства	 у	
продовольстві	 та	 водночас	 у	 забезпеченні	
підвищення	 економічної	 ефективності	
сільськогосподарських	 ферм	 при	 збереженні	
довкілля.

Це	 одна	 з	 причин,	 чому	 найважливіший	
виробник	 сільськогосподарських	 добрив	 в	
Румунії	 Azomureş	 за	 останні	 роки	 домігся	
значного	 прогресу	 щодо	 розробки	 нових	
продуктів,	 адаптованих	 до	 сучасних	 погодних	
умов,	а	також	до	вимог	румунських	фермерів.

Компанія	Azomureş	підтримує	сталий	розвиток	
сільськогосподарських	 ферм	 та	 раціональне	
використання	 добрив,	 усвідомлюючи	 виклики	
на	 найближчі	 роки	 та	 потребу	 фермерів	
отримувати	більше,	маючи	менше	ресурсів.
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Мінеральні 
добрива на 
основі азоту Азотні	добрива	дають	рослинам	поживну	речовину	з	найбільшим	впливом	на	збільшення	

виробництва	рослин	-	азотом	(N).	Без	хорошого	запасу	азоту	неможливо	отримати	багатий	
урожай.	Для	рослини	азот	відіграє	багато	ролейб	а	також	є	необхідний	для	синтезу	хлорофілу.

Відповідно	 до	 схеми	 підживлення,	 призначеної	 для	 кожної	 культури,	 внесення	 азотних	
добрив:
	 •	Забезпечує	збільшення	виробництва;	
	 •	Сприяє	енергійному	розвитку	рослини;	
	 •	Значно	сприяє	підвищенню	якості	виробництва	за	рахунок	збільшення	
	 вмісту	білка.

Кількість	внесених	добрив	повинна	співвідноситися	з	потребами	рослин	у	азоті	та	з	хімічними	
властивостями	ґрунту,	встановленими	після	визначення	вмісту	поживних	речовин	та	гумусу	
в	ґрунті.

Культури,	які	дуже	добре	реагують	на	азотні	добрива,	це:	кукурудза,	пшениця,	овес,	ячмінь,	
лози,	плодові	дерева,	картопля,	а	також	природні	пасовища	та	сіножаті.
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Аміачна селітра (AN)
Це	 одне	 з	 найбільш	 розповсюджених	
і	 застосовуваних	 добрив	 у	 сільському	
господарстві,	з	хорошою	розчинністю	у	воді,	
з	сприятливими	грануляціями	для	внесення	
в	ґрунт		і	високим	споживанням	рослинами.	
Azomureș	виробляє	та	продає	як	прільовану,	
так	і	гранульовану	аміачну	селітру.

Характеристика Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Нітратний азот

Аміачний азот

pH

Вміст рідини

Грануляція

білі гранули, злегка забарвлені

33,5%

16,75%

16,75%

мін 4,5

макс 0,45%

2 - 5 мм мін 90% 

менше 1 мм макс 5% 

менше 0,5 мм макс 3%

Рекомендації щодо використання:

•	Має	перевагу	завдяки	хорошій	розчинності;
•	Перевага	полягає	в	одночасній	присутності	
двох	 поживних	 іонів	 азоту	 (азотного	 та	
аміачного),	 що	 задовольняє	 їх	 селективне	
поглинання	рослинами;
•	Має	високу	ефективність,	будучи	хорошим	
джерелом	азоту;
•	Підходить	як	для	поверхневого	нанесення,	
так	 і	 для	 внесення	 в	 ґрунт	 для	 будь-яких	
зернових	культур;
•	 Рекомендується	 як	 поступове	 (фазове,	
вторинне)	 добриво	 з	 кількісним,	 але	 також	
якісним	впливом	на	всі	сільськогосподарські	
та	садові	культури;
•	 Дозування	 проводиться	 відповідно	 до	
потреб,	 обумовлених	 педокліматичними	
умовами	та	очікуваним	виробництвом.

Обмеження щодо обробки та 
застосування:

•	Окислювальний	характер	аміачної	селітри	
встановлює	оптимальні	умови	зберігання	та	
поводження.	

характеристика
прилли

Технічні вимоги

білі гранули, злегка забарвлені

34%

17%

17%

мін 4,5

макс 0,45%

1 - 4 мм мін 95% 

менше 1 мм макс 5% 

менше 0,5 мм макс 3%

аспект

Загальний азот

Нітратний азот

Аміачний азот

pH

Вміст рідини

Грануляція

Товар	 не	 є	 детонаційним	 та	 відповідає	
критеріям	 “ЄC	 ДОБРИВАМ”.	 Дозволені	
допуски	до	заявленої	концентрації	поживних	
речовин	 відповідають	 Регламенту	 ЄС	
2003/2003	Додаток	2.
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•	 Речовина	 може	 бути	 вибухонебезпечною	
при	 контакті	 з	 легкозаймистими	 або	
органічними	 речовинами,	 або	 якщо	 вона	
знаходиться	 у	 закритому	 просторі	 під	 час	
пожежі;	

•	 На	 сильнокислих	 ґрунтах	 (з	 рН	 <5,5)	 без	
збалансованого	 надходження	 фосфору	 (P)	
і	 калію	 (K),	 при	 багаторічному	 застосуванні	
(протягом	 3-4	 років)	 це	 може	 спричинити	
закислення	ґрунту,	створюючі	умови,	в	яких	
краще	 застосовувати	 кальцієву	 селітру	
(CAN).

Безпечне зберігання аміачно-нітратних 
добрив

Добрива	на	основі	аміачної	селітри	безпечні	
при	 поводженні	 та	 зберіганні	 відповідно	 до	
чинного	 законодавства	 та	 рекомендацій	
виробника.	 Вони	 є	 безпечними	 для	
зберігання	та	обробки,	вони	не	можуть	горіти	
чи	вибухати	мимовільно.	Під	впливом	тепла	
або	 вогню	 добрива	 можуть	 розкладатися	 і	
виділяти	небезпечні	гази.

Для	 отримання	 додаткової	 інформації,	
будь	 ласка,	 зверніться	 до	 «Паспорта	
безпеки»	для	кожного	продукту,	який	можна	
отримати	 на	 веб-сайті	 www.azomures.com,	
і	 дотримуйтесь	 AZOMUREŞ	 SA	 «Посібник	
із	 безпечного	 зберігання	 добрив	 для	
одержувачів,	 компаній,	 уповноважених	
здійснювати	 продаж	 добрив,	 фермерів»,	
який	 можна	 отримати	 у	 виробника	 та	
дистриб’юторів.
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Що потрібно зробити

• Завжди стежити за запасами в зоні зберігання;
• Тримати під рукою інструкції щодо зберігання;
• Навчати працівників безпечному поводженню та 
поведінці у надзвичайних ситуаціях;
• Здійснювати обіг продукції за принципом 
«перший поставлений - перший реалізований»;
• Забезпечити необмежений доступ до аварійного 
обладнання та шляхів евакуації;
• Для проведення робіт з технічного 
обслуговування отримати всі необхідні дозволи та 
дотримуватись правильних процедур;
• Використовувати лише схвалене електричне 
обладнання;
• Використовувати маркування / символи безпеки;
• Правильно маркувати мішки та контейнери  з 
добривами;
• Проводити перевірку техніки безпеки.

УВАГА !!!

• Заборонено в'їзд несанкціонованого 
персоналу в зону зберігання;
• Заборонено палити або використовувати 
відкритий вогонь;
• Поблизу добрив заборонена наявність 
горючих речовин та джерел тепла;
• Заборонено використовувати лампи 
розжарювання. Мають використовуватися 
люмінесцентні лампи;
• Заборонено працювати з інструментами, 
що генерують високі температури поблизу 
добрив;
• Заборонено забруднювати добрива 
горючими та органічними матеріалами, 
деревиною, сіном та соломою, хімічними 
речовинами, що використовуються у 
сільському господарстві, оліями та 
жирами, кислотами та основами;
• Заборонено використовувати тирсу для 
сушіння вологих підлог (мають 
використовуватися лише інертні 
матеріали).
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Гранульована кальцієва селітра (CAN)

Це	цінне	добриво,	яке	отримується	з	аміачної	
селітри,	до	якої	додається	вміст	кальцію	(Са)	
та	 магнію	 (Mg)	 з	 доломіту,	 що	 вводяться	 у	
виробничий	процес.

Рідке добриво КАС

Це	 рідкий	 продукт,	 який	 містить	 азотні	
добрива	з	аміачної	селітри	та	сечовини.

Переваги

•	Високий	вміст	азоту	-	32%;	
•	Ступінь	використання	рослинами	
азоту	після	внесення	КАС	значно	вищий	
порівняно	з	іншими	добривами	на	основі	
азоту;	
•	Висока	точність	дозування	порівняно	з	
твердими	азотними	добривами;	
•	Підвищена	ефективність	порівняно	з	
твердими	добривами;	
•	Зниження	витрат	на	обробку	та	упаковку;	
•	Адміністрування	та	поводження	
здійснюються	легко	за	допомогою	
фермерського	обладнання;	
•	Рекомендовано	для	всіх	
сільськогосподарських	культур;	
•	Забезпечує	досягнення	значного	
збільшення	виробництва;	
•	Значно	сприяє	підвищенню	якості	
сільськогосподарської	продукції.

Рекомендації щодо використання:

•	 Це	 азотне	 добриво,	 яке	 найбільш	
ефективно	використовується	на	кислих	або	
підкислених	ґрунтах;	
•	На	додаток	до	споживання	азоту,	це	ресурс	
кальцію	 (Са)	 та	магнію	 (Mg),	що	розширює	
область	 його	 застосування	 та	 вплив	 на	
сільськогосподарські	та	садівничі	культури;	
•	 Наявність	 кальцію	 та	 магнію	 дає	 йому	
хорошу	здатність	захищати	та	підтримувати	
рН	ґрунту;	
•	Завдяки	кальцію	в	складі	він	задовольняє	
потребу	посівів	з	великим	споживанням	цього	
елемента	(цукровий	буряк,	ріпак,	соняшник,	
картопля	та	ін.),	компенсує	втрати	кальцію	в	
ґрунті	 в	 результаті	 сільськогосподарського	
виробництва,	 забезпечує	 якість	 рослинної	
продукції	(овочі,	фрукти	тощо)
•	 Наявність	 магнію	 підтримує	 фотосинтез,	
якість	продукції,	забезпечує	вплив	азоту;	
•	 Рекомендується	 як	 добриво,	 що	
застосовується	 при	 сівбі	 -	 посадці	
(як	 стартове),	 а	 також	 для	 фазового	 /	
додаткового	внесення	у	вегетаційний	період;	
•	 Дозування	 проводиться	 відповідно	 до	
потреб,	 обумовлених	 педокліматичними	
умовами	та	очікуваним	врожаєм.

білі гранули - беж

27%

13,5%

13,5%

7%

5%

7,2

макс 0,5 %

2-5 мм мін 90%

менше 1 мм макс 5%

менше 0,5 мм макс 3%

Характеристика Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Нітратний азот

Аміачний азот

CaO

Mg0

pH

Вміст рідини

Грануляція

від безбарвної до жовтої рідини

32%

15,5%

16,5%

макс 0,5%

макс 0,1%

мін 1,32 г/см3 

7,5 ± 0,5

0ºC

мін 100 ppm

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

азот  з нітрату

азот з сечовини

Біурет

лужність, NH
3

Щільність (15 ºC)

pH

температура кристалізації

інгібітори корозію

Товар	 не	 є	 детонаційним	 та	 відповідає	
критеріям	 “ЄC	 ДОБРИВАМ”.	 Дозволені	
допуски	до	заявленої	концентрації	поживних	
речовин	 відповідають	 Регламенту	 ЄС	
2003/2003	Додаток	2.

Товар	 не	 є	 детонаційним	 та	 відповідає	
критеріям	 “ЄC	 ДОБРИВАМ”.	 Дозволені	
допуски	до	заявленої	концентрації	поживних	
речовин	 відповідають	 Регламенту	 ЄС	
2003/2003	Додаток	2.
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Рекомендації щодо застосування:

•	 Його	 можна	 наносити	 рівномірно	 під	 час	
підготовки	пророщувального	русла	на	стерні,	
перед	оранкою	з	закладенням	або	без	нього;

•	Можна	наносити	на	подрібнені	(подрібнені)	
рослинні	залишки	перед	додаванням;

•	 Добриво	 також	 можна	 застосовувати	
як	 додаткове	 підживлення	 між	 рядами,	
уникаючи	 нанесення	 безпосередньо	 на	
рослини;

•	 Можна	 легко	 застосовувати,	
використовуючи	гербіцидне	обладнання	або	
обладнання	 для	 фітосанітарних	 обробок,	
антикорозійне	 обладнання	 зі	 спеціальними	
стержнями	та	насадками;

•	Також	можна	застосовувати	позакоренево,	
на	 листя,	 у	 концентраціях	 азоту	 максимум	
1,5%.

Застосовувані дози:

•	При	підготовці	пророщувальної	грядки	для	
трубчастих	зернових,	соняшника,	кукурудзи,	
цукрових	буряків	-	150-200	кг	/	га;

•	 Для	 спеціального	 нанесення	 на	 стерню,	
з	 рослинними	 рештками	 різних	 культур	
та	 негайного	 внесення	 в	 оранку	 або	
прополювання,	використовуються	дози	100-
150	кг	/	га;

•	Перед	початком	вегетації	на	природних	або	
посіяних	луках	внесіть	100-150	кг	/	га;

•	Для	дерев	та	лоз,		можна	використовувати	
дози	 150	 кг	 /	 га,	 як	 весняне	 або	 фазове	
добриво;

•	 При	 іригації	 водою	 (фертигація),	 без	
обмежень	у	підживленні	ґрунту	та	з	порогом	
1,5-2%	N,	якщо	є	позакореневе	внесення.

Використання рідкого добрива на стерні

Старі	 технології	 внесення	 азоту	 на	 стерні	
потребували	 приблизно	 30	 кг	 діючої	
речовини	N	на	гектар	(в	мінеральній	формі).	
У	 випадку	 використання	 КАС,	 при	 нинішніх	
більш	 врожайних	 сортах,	 співвідношення	
соломи	до	зерен	становить	1,5	:	1,	отже,	при	
врожайності	6	 тонн	зерна/га	 	4	 т	становить	
солома,	 і	 необхідно	 застосувати	 	 15	 кг	
діючої	речовини	N	на	гектар,	тобто,	потрібно	
внести	60	кг	діючої	речовини		N		на	гектар.	
Передбачається	рівномірний	розподіл	стерні	
на	відповідній	поверхні,	подрібнення	соломи	
на	5-7	см	і	негайне	внесення	в	ґрунт	плугом	
на	15-20	см.

Це забезпечує такі впливи: 

•	 Допомагає	 підтримувати	 та	 покращувати	
вміст	гумусу	в	ґрунті.

•	 Солома	 розкладається	 швидше,	 ніж	
зазвичай.

•	 Запобігає	 концентрації	 надлишку	 нітратів	
з	часом,	оскільки	їх	виробництво	стає	більш	
помірним.

•	 Швидкість	 мінералізації	 гумусу	
зменшується,	 навіть	 спостерігається	
позитивний	темп	приросту	ґрунту.

Ця	 технологія	 також	 діє	 для	 включення	
подрібнених	 качанів	 кукурудзи,	 а	 також	
стеблів	та	листя	цукрових	буряків.	Технологію	
можна	узагальнити,	тим	більше,	що	кількість	
тварин	та	виробництво	гною	зменшуються.
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Гранульована сечовина

Високий	вміст	азоту	(46%	N,	у	формі	аміду)	
надає	 цьому	 добриву	 пріоритетне	 місце	
у	 сільському	 господарстві,	 як	 найбільш	
економічному	джерелу	азоту.

Білі гранули

46%

макс 1,2%

макс 0,02%

макс 0,3%

2-5 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Біурет

лужність, NH
3

Вміст рідини

Грануляція

Рекомендації щодо використання:

•	Більш	гладка	поверхня	гранул	забезпечує	
розподіл	 у	 полі	 до	 36	 метрів.	 Таким	 чином	
досягається	краща	економічна	ефективність,	
пов’язана	 з	 більш	 високою	 ефективністю	
машини	для	нанесення;

•	 Через	 низьку	 фракцію	 пилу	 точність	
внесення	 є	 високою,	 навіть	 якщо	 добриво	
вноситься	за	вітряної	погоди;

•	 В	 умовах	 посухи	 запобігає	 втраті	 азоту	 в	
атмосфері;

•	 Добриво	 солюбілізується	 і	 гідролізується	
повільніше,	 ніж	 карбамід,	 що	 означає,	 що	

він	 зберігається	 в	 ґрунті	 значно	 довший	
період,	 що	 означає	 більш	 тривалий	 період	
доступності	для	рослин	і	більший	урожай;

•	Не	викликає	закислення	ґрунту;

•	Може	тимчасово	підвищити	рН	ґрунту;

•	Рекомендується	вносити	в	ґрунт	у	більшості	
сільськогосподарських	 культур	 як	 фазове	 /	
додаткове	джерело	азоту;

•	 Дозування	 проводиться	 відповідно	 до	
потреб,	 обумовлених	 педокліматичними	
умовами	та	очікуваним	врожаєм.

Товар	 не	 є	 детонаційним	 та	 відповідає	
критеріям	 “ЄC	 ДОБРИВАМ”.	 Дозволені	
допуски	до	заявленої	концентрації	поживних	
речовин	 відповідають	 Регламенту	 ЄС	
2003/2003	Додаток	2.
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Комплексні 
добрива NP

NP 
20:20

Тверде,	 неагломероване	 мінеральне	
добриво,	запліднююча	дія	якого	обумовлена	
високим	і	збалансованим	вмістом	елементів,	
що	його	 складають	 -	 азоту	 (N)	 та	фосфору	
(P).

Кольорові гранули

20%

20%

63%

98%

мін 4,5

макс 0,5%

1-4 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

pH

Вміст рідини

Грануляція
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Рекомендації щодо використання:

•	 Основне	 добриво	 для	 всіх	
сільськогосподарських	 культур	 та	 всіх	 типів	
ґрунту,	при	підготовці		грядки	до	пророщення	
або	одночасно	з	посівом	та	посадкою;

•	 Перевага	 нітратного	 азоту	 в	 загальній	
формі	 азоту	 та	 хороша	 розчинність	 у	 воді	
та	 лимонній	 кислоті	 фосфору	 надають	
йому	 якість	 добрива	 типу	 «стартер»	 або	
добрива	з	фазовим	ефектом,	що	підтримує	
рівномірність	 появи	 осінньої	 сівби,	 але	
також	 весняної.	 Для	 осінніх	 злаків	 це	
добриво	 сприяє	 розвитку	 та	 запилення	
(двойникование)	 	 рослин.	 Це	 стимул	 для	
відновлення	при	внесенні	в	кінці	зими.

•	 Характеристики	 неагломерації	 та	
оптимальної	 грануляції	 забезпечують	
рівномірний	 розподіл	 на	 землі	 або	 перед	
рядами	рослин	(на	весняних	посівах);

•	 Дозування	 проводиться	 відповідно	 до	
потреб,	 обумовлених	 педокліматичними	
умовами	та	очікуваним	врожаєм.

NP 
27:13.5

Тверде	 мінеральне	 добриво,	 що	 має	
підживлювальну	дію	завдяки	високому	вмісту	
азоту	N	(27%),	середньому	вмісту	фосфору	
(P),	 а	 також	 сприятливому	 співвідношенню	
азоту.

Рекомендації щодо використання:

•	 Це	 ефективна	 альтернатива	 фазовому	 /	
додатковому	 підживленню,	 але	 для	 добре	
забезпечених	 фосфором	 (Р)	 ґрунтів	 його	
також	 можна	 використовувати	 як	 основне	
добриво;

•	Його	можна	застосовувати	для	всіх	культур,	
на	всіх	ґрунтах,	фазово,	а	також	одночасно	з	
посадкою	або	посівом;

•	Висока	концентрація	азоту	(N)	впливає	на	
збільшення	врожайності	та	якості	продукції,	
що	 відображається	 на	 якості	 та	 кількості	
білків;

•	 На	 базі	 основних	 добрив	 типу	 NP,	 NPK,	
NPK	+	Mg	+	S	було	доведено,	що	комплексне	
добриво	 ефективно	 збільшує	 дію	 азоту,	
якщо	 підкріплене	 взаємодоповнюваністю	
наявністю	 фосфору	 протягом	 рослинного	
циклу;

•	 Дозування	 проводиться	 відповідно	 до	
потреб,	 обумовлених	 педокліматичними	
умовами	та	очікуваним	врожаєм.

Кольорові гранули

27%

13,5%

63%

98%

мін 4,5

макс 0,5%

1-4 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

pH

Вміст рідини

Грануляція
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Комплексні 
добрива NPK

Комплексні	 добрива	 NPK	 є	 найкращим	 вибором	 для	 основного	 підживлення	 будь-яких	
типів	культур,	на	будь-якому	типі	ґрунту.	Вони	забезпечують	раціональне	та	збалансоване	
підживлення,	найбільш	ефективне	у	забезпеченні	стану	здорового	підживлення,	що	суттєво	
сприяє	отриманню	високоякісної	сільськогосподарської	продукції.

Вони	також	підходять	для	фазового	внесення,	особливо	для	так	званих	претензійних	культур:	
олійних	культур,	технічних	рослин,	овочів,	фруктів	тощо.
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NPK 
16:16:16 (MOP)

Це	 комплексне	 добриво,	 яке	 містить	 три	
необхідні	елементи	живлення	рослин	-	азот	
(N),	фосфор	(P)	і	калій	(K).	

Підходить	 для	 внесення	 для	 культур,	 що	
потребують	 багато	 	 поживних	 речовин,	
і	 в	 першу	 чергу	 калію	 (K),	 на	 ґрунтах	 з	
меншим	 запасом	 цього	 катіону.	 Добриво	
також	 надає	 якісний	 ефект,	 заснований	 на	
взаємодоповнюваності	ролей	елементів,	що	
входять	до	його	складу,	та	їх	балансу.

Кольорові гранули

16%

16%

63%

98%

16%

мін 4,5

макс 0,5%

1-4 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

K
2
O розчинний у воді з хлористого калію

pH

Вміст рідини

Грануляція

Рекомендації щодо використання:

•	 Може	 застосовуватися	 на	 всіх	 ґрунтах,	
особливо	 на	 тих,	 що	 мають	 менший	 запас	
калію	(К);

•	 Основне	 добриво	 для	 всіх	
сільськогосподарських	 та	 садівничих	
культур,	що	вимагають	більшого	підживлення	
(бобових,	технічних,	олійних	культур,	овочів,	
плодових	дерев,	винограду);

•	 Відповідає	 умовам	 отримання	 великих	 та	
якісних	врожаїв	завдяки	тому,	що	елементи,	
які	 входять	 до	 його	 складу	 взаємно	
доповнюються;	 забезпечує	 збалансоване	
зростання	та	розвиток	сільськогосподарських	
культур,	а	завдяки	внесенню	трьох	важливих	
елементів	 та	 їх	 збалансованості	 кількісний	
вплив	 супроводжуються	 підвищенням	
якості	 продукції	 та	 балансом	 компонентів,	
що	 визначають	 якість	 (білки,	 вуглеводи,	
рослинні	олії	тощо);

•	 Хороша	 грануляція	 та	 ненасичуваність	
забезпечують	рівномірне	нанесення	на	ґрунт	
,	на	всю	поверхню	або	локалізовано;

•	 Дозування	 проводиться	 відповідно	 до	
потреб,	 обумовлених	 педокліматичними	
умовами	та	очікуваним	врожаєм.
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NPK 
25:5:10

NPK 
16:16:8

Кольорові гранули

25%

5%

63%

98%

10%

макс 0,5%

1-4 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

K
2
O розчинний у воді з хлористого калію

Вміст рідини

Грануляція

Кольорові гранули

16%

16%

63%

98%

8%

мін 4,5

макс 0,5%

1-4 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

K
2
O розчинний у воді з хлористого калію

pH

Вміст рідини

Грануляція
Згадані	 товари,	 а	 також	 інші	 типи	
формул	NP	та	NPK,	можна	виготовити	на	
замовлення,	 у	 розстрочкущонайменше	
1500	тонн.
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Що таке кізерит?

•	Природна	порода,	розчинна	форма	
сульфату	магнію,	що	має	55%	SO3	і	27%	
MgO;

•	Має	нейтральний	рН	-	не	викликає	
закислення	ґрунту;

•	Забезпечує	рослини	магнієм	(Mg)	та	
сіркою	(S)	у	формі,	яку	рослини	можуть	
негайно	засвоїти;

•	100%	доступних	поживних	речовин;

•	100%	розчинний	у	воді;

•	Безпечний	для	довкілля.

Mg + S

•	Для	збалансованого	та	гармонійного	росту	
рослини;

•	Забезпечує	оптимальне	постачання	Mg	та	
S,	що	безпосередньо	доступні	для	рослини;

•	Наявність	Mg	підсилює	процес	
фотосинтезу;

•	Збільшує	вміст	білка	в	рослині;

•	Значно	підвищує	рівень	відновлення	азоту	
та	метаболізму.

руда Гладка

Дуже ефективний;

Незамінний для рослин;

100% поживних речовин, доступних рослині.

Забезпечує стабільність культури;

Сприяє підтримці родючості 
та рівня гумусу ґрунту;

Забезпечує збільшення врожаю;

 Робить вирішальний внесок у 
покращення якості отриманої 

сільськогосподарської продукції;

Рекомендований як для 
базового, так і для фазового 
підживлення;

Забезпечує високу 
толерантність до 
несприятливих 
погодних умов;

Рекомендований для 
внесення протягом 
року та для всіх культур;

100% ефективність;

Точність застосування;

Вирішальним чином сприяє 
підвищенню стійкості до патогенних 

мікроорганізмів;

Кізерит

Стійкість

баланс 

Ефективність 

SO
3

55%
MgO

27%
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Співвідношення внесення Mg та наповнення 
зерном озимої пшениці - якісний та кількісний 
ефект Mg

Вплив Mg на розвиток коренів

Симптоми дефіциту сірки у ріпаку

При	 дефіциті	 сірки	 пелюстки	 ріпаку	 менші	
за	 звичайні	 і	мають	світло-жовтий	до	білий	
колір.	Це	явище	також	видно	з	густоти	квітки:	
рослина	ліворуч	добре	забезпечене	сіркою,	
тоді	 як	 середній	 та	 правий	 страждають	 від	
недостатност	(sursa:	Kalium	&	Saltz).

Симптоми дефіциту сірки у пшениці

Пожовтіння	 молодого	 листя.	 Недостатність	
сірки	 призводить	 до	 зниження	 якості	
кінцевого	 продукту.	 Сірка	 безпосередньо	
впливає	на	білковий	склад	клейковини.

NP+Kieserit
18:18+5MgO+10SO3

Це	 комплексне	 добриво,	 отримане	 в	
результаті	 збагачення	 Mg	 +	 S	 (отриманих	 з	
кізериту)	 комплексного	 добрива	 NP	 20:20.	
Ефективність	 цього	 добрива	 визначається	
збалансованою	присутністю	деяких	важливих	
елементів	 (N	 і	 P)	 та	 їх	 потенціюванням	
взаємодоповнюваністю	Mg	і	S.

Рекомендації щодо використання:

•	 Застосовується	 як	 основне	 добриво	 для	
культур,	 що	 споживають	 багато	 поживних	
речовин,	включаючи	Mg	+	S;

•	Його	також	можна	застосовувати	поступово	
(фазово)	/	додатково	для	ріпаку,	соняшнику,	
овочів,	бобових	та	ін.,	оскільки	його	внесення	
передбачає	 додаткові	 якісні	 ефекти	 щодо	
високого	 вмісту	 та	 якості	 білків,	 рослинних	
олій,	вуглеводів	тощо.	Наявність	S	потенціює	
вплив	азоту,	а	Mg	-	на	фотосинтез;

•	 Дозування	 проводиться	 відповідно	 до	
потреб,	 обумовлених	 педокліматичними	
умовами	та	очікуваним	врожаєм.Адекватний	Mg

Кольорові гранули

18%

18%

63%

98%

10%

 5%

мін 4,5

макс 0,5%

1-4 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

SO
3
 розчинний у воді

MgO

pH

Вміст рідини

Грануляція
Sursă:	preluare	după	Kalium&Saltz

Низький	Mg Адекватний	Mg

Низький	Mg
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NP+Kieserit
19:19+4MgO+7SO3

NP+Kieserit
20:20+2MgO+5SO3

NPK+Kieserit
14:14:14+4MgO+7SO3

Рекомендації щодо використання:

•	 Це	 добриво	 є	 репрезентативним	 для	
основних	 галузей	 технічних	 культур,	 які	
забезпечують	великі	 та	якісні	 врожаї:	 ріпак,	
соняшник,	 цукровий	 буряк,	 а	 також	 овочі	 в	
полі	та	захищених	ділянках,	фруктові	дерева	
та	виноград;
•	 Окрім	 безлічі	 збалансованих	 поживних	
речовин,	 він	 також	 містить	 ті,	 що	 мають	
додаткові	важливі	впливи;
•	Його	можна	наносити	на	всю	поверхню,	а	
також	розташовувати	між	рядами	фруктових	
дерев	та	винограду;
•	 Підтверджено,	 що	 для	 основних	
застосувань	 на	 технічних	 культурах	 (ріпак,	
соняшник),	а	також	для	зернових	злаків,	що	
використовуються	у	хлібобулочних	виробах,	
ці	добриво	дають	значне	якісне	збільшення	
врожаю;
•	 Дозування	 проводиться	 відповідно	 до	
потреб,	 обумовлених	 педокліматичними	
умовами	та	очікуваним	врожаєм.

Кольорові гранули

19%

19%

63%

98%

7%

4%

мін 4,5

макс 0,5%

1-4 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

SO
3
 розчинний у воді

MgO

pH

Вміст рідини

Грануляція

Кольорові гранули

20%

20%

63%

98%

5%

2%

мін 4,5

макс 0,5%

1-4 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

SO
3
 розчинний у воді

MgO

pH

Вміст рідини

Грануляція

Кольорові гранули

14%

14%

63%

98%

14%

7%

4%

макс 0,5%

1-4 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

K
2
O розчинний у воді

SO
3
 розчинний у воді

MgO

Вміст рідини

Грануляція

Згадані	товари,	а	також	інші	типи	формул	кизерита,	можна	виготовити	на	замовлення,	у	
розстрочку	щонайменше	1500	тонн.
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Результати виробництва кукурудзи

11,000

12,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

9,174
9,921

11,000 10,992

5,000

4,000
Класичний
продукт

Класичний
продукт

NPK 14:14:14
+Kieserit

NPK 14:14:14
+Kieserit

Дослідна	ділянка;	2017-2018	сільськогосподарський	рік Дослідна	ділянка;	2017-2018	сільськогосподарський	рік Дослідна	ділянка;	2017-2018	сільськогосподарський	рік

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000
6,010

NPK 14:14:14
+Kieserit

5,500
5,640

Результати виробництва пшениці

Класичний
продукт

Класичний
продукт

4,600

4,400

4,200

4,000

3,800

3,600

3,400

3,200

3,000

4,3944,268

NPK 14:14:14
+Kieserit

NPK 14:14:14
+Kieserit

3,902 3,914

Результати виробництва ріпаку

Класичний
продукт

Класичний
продукт

Комплексні добрива з 
мікроелементами 

Мікроелементи	 присутні	 в	 невеликих	
кількостях,	 які	 не	 перевищують	 порогу	
0,07%	 у	 тканинах	 рослин,	 але	 мають	
суттєву	 та	 специфічну	 дію	 на	 фізіологічні	
та	біохімічні	функції	рослин.	Як	і	у	випадку	з	
макроелементами,	їх	наявність	є	абсолютно	
необхідною.	 Серед	 найпоширеніших	 -	
цинк	 (Zn)	 і	 бор	 (B).	 Ці	 елементи	 суттєво	
відрізняються	 від	 макроелементів,	
оскільки	 вони	 виконують	 майже	 виключно	
ферментативну,	каталітичну	та	метаболічну	
ролі.



КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА З МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ www.azomures.com

96 97

NP+Zn
20:20+0,05Zn

Продукт	 є	 вдосконаленою	 версією	
традиційного	комплексу	20:20	і	використовує	
додатковий	ефект	азоту	(N)	-	фосфору	(P)	та	
взаємодії	цього	комплексу	з	мікроелементом	
цинку	 (Zn)	 для	 забезпечення	 ефективного	
живлення,	особливо	кукурудзи	(враховуючи,	
що	 ця	 рослина	 дуже	 активно	 споживає	
Zn).	 Елементи	 посилюють	 один	 одного,	
визначаючи	 збільшення	 врожаю,	 а	 також	
його	якість.

Кольорові гранули

20%

20%

63%

98%

0,05%

макс 0,5%

1-4 мм мін 95%

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

Zn

Вміст рідини

Грануляція

Рекомендації щодо використання:

•	добриво	має	кількісний	та	якісний	вплив	на	
посіви	кукурудзи;

•	Важливим,	навіть	пріоритетним,	основним	
застосуванням	є	підготовка	пророщувальної	
грядки	або	разом	з	посівом	у	дозах	250-350	
кг	 діючої	 речовини/га.	 Ця	 програма	 надає	
більшість	 необхідної	 д.р.	 (діюча	 речовина)	
для	 виробництва	 кукурудзи,	 активізуючи	
одночасно	 перевірений	 “стартовий”	
(стимулюючий)	 ефект,	 що	 визначається	
споживанням	 і	 балансом	 NP,	 перевагою	
нітратного	азоту	та	водорозчинних	фосфатів	
та	2%	лимонної	кислоти;

•	 Крім	 того,	 цей	 продукт	 можна	
використовувати	для	фазового	підживлення,	
при	нормальному	водному	режимі	в	ґрунті	або	
особливо	в	умовах	зрошення.	Цю	аплікацію	
рекомендується	 робити	 в	 дозах	 250-300	
кг	 д.р./га,	 вносячи	 добриво	 	 одночасно	 з	
механічною	обробкою	кукурудзи.
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Дефіцит цинку в кукурудзі

При	 важкій	 недостатності	 з’являється	
карликовість	рослин	і	сильно	пожовклі	
кінчики	росту.

Дефіцит	 цинку	 (Zn)	 призводить	 до	
зменшення	 врожайності,	 погіршення	
якості	 зерна	 або	 плодів,	 до	 появи	
хлорозу	 в	 жовто-білуватих	 смугах	 на	
листках.

11,500

12,000

12,500

13,000

11,000

10,500

10,000

9,500

9,000
20:20+Zn

12,665 12,500

11,400

11,900

Результати виробництва кукурудзи

Класичний
товар

від  Azomureş

Товар
конкурента

Товар
конкурента

Дослідна	ділянка;	2018
сільськогосподарський	рік

Кольорові гранули

23%

9%

63%

98%

9%

1,5%

1%

0,05%

0,05%

макс 0,5%

1-4 мм мін 95 %

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

K
2
O розчинний у воді

Ca0

MgO

B

Zn

Вміст рідини

Грануляція

NPK+Ca+Mg+B+Zn
23:9:9+1,5CaO+1MgO+0,05B+0,05Zn

NPK+Mg+S+B+Zn
14:14:14+3MgO+6SO3+0,05B+0,05Zn

Кольорові гранули

14%

14%

63%

98%

14%

6%

3%

0,05%

0,05%

макс 0,5%

1-4 мм мін 95 %

Характеристики Технічні вимоги

аспект

Загальний азот

Загалом P
2
O

5

P
2
O

5 
розчинний у воді

P
2
O

5
 розчинний у лимонній кислоті 2%

K
2
O розчинний у воді

SO
3
 розчинний у воді

MgO

B

Zn

Вміст рідини

Грануляція

Згадані	товари,	а	також	інші	типи	формул	
микроелементів,	 можна	 виготовити	 на	
замовлення,	 у	 розстрочку	 щонайменше	
1500	тонн.
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