
 

                                                                           

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 

(промисловий сектор) 

АЗОТОФІТ® - р 

біопрепарат 
 

Опис: рідина від кремового до коричневого кольору зі слабким, специфічним запахом. 
 

Фасування: 1 л, 5 л,10 л. 
 

Склад: живі клітини природної азотфіксуючої бактерії Azotobacter chroococcum, біологічно 

активні продукти життєдіяльності бактерій: амінокислоти, вітаміни, фітогормони, фунгіцидні 

речовини. Загальне число життєздатних мікроорганізмів продуцента не менше  1,0×109 КУО/см3. 
 

 

Біологічна дія препарату:  

 активно фіксує молекулярний азот атмосфери;  

 синтезує рістстимулюючі речовини (БАР, нікотинову кислоту, пантотенову кислоту,  

піридоксин, біотин, гетероауксин, гібереліни, гормони росту);  

 підвищує стійкість рослин до стресових чинників;  

 підвищує схожість насіння; 

 стимулює розвиток кореневої системи та рослин; 

 покращує засвоєння поживних речовин; 

 зміцнює імунітет рослин; 

 підвищує урожайність. 

 природний стимулятор росту; 

 індикатор родючості ґрунту; 

 виділяє фунгіцидні речовини, які пригнічують ріст фітопатогенної мікрофлори; 
 

Призначення: 

 передпосівна обробка насіння; 
 

 обробка бульб  картоплі; 
 

 кореневе  підживлення, фертигація; 

 позакореневе підживлення (обприскування) рослин в період вегетації.  

Особливості застосування:  

 обробку насіння та обробку розсади, проводити у затінку, уникаючи дії прямих 

сонячних променів;  

 кореневе та позакореневе підживлення бажано проводити в безвітряну погоду, вранці 

або ввечері. 
 

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві 
   

Культура 

Обробка 

насіння 

Фертигація, 

внесення в рядок 
Обприскування рослин 

Азотофіт-р, 

л/т 

Робочий 

розчин, л/т 

Азотофіт-р, 

л/га 

Робочий 

розчин, л/га 

Азотофіт-р, 

л/га 

Робочий 

розчин, 

л/га 

Зернові 0,3-0,8 10-15 0,3-0,7 

20-50 0,2-0,5 

150-300 

Бобові 0,2-0,8 5-10 0,3-0,5 

Технічні 0,8-1,5 10-20 0,2-0,5 

Круп'яні 0,3-0,5 10-15 0,3-0,5 

Кукурудза 0,5-1,0 10-15 0,3-0,7 

Картопля 0,1-0,3 30-50 
0,5-1,5 

Поливна  
норма 

0,3-0,8 
Овочеві 20,0-30,0 мл/кг 0,7-1,0 л/кг 

Садові та  

декоративні 
- - 0,7-1,5 1,0-1,5 500-800 

Ягідні - - 0,5-1,0 0,5-1,0 300-500 
 
 



Перед застосуванням препарат збовтувати! 
 

Розчин препарату зберігати не більше доби! 
 

Заходи безпеки: 

Азотофіт®- р  нетоксичний для людей, тварин та комах! 

При попаданні препарату на шкіру або в очі – промити водою. 
 

Умови зберігання: 

Азотофіт®- р зберігають в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці за температури              

від 4 0С до 10 0С. 

Гарантійний термін зберігання: 12 місяців від дати виготовлення.№01397 

В процесі зберігання біопрепарату  можлива зміна зовнішнього вигляду упаковки 

(здуття) та поява більш інтенсивного специфічного запаху.  

 

ТУ У 24.1-30165603-014:2006 

 

Посвідчення про державну реєстрацію: серія А  № 02961  
 

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

тел./факс (04343) 6-87-09 

 

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


