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•	 525 тис. га сої — оброблено  
інокулянтами БТУ-ЦЕНТР

•	 880 господарств – скористалися  
інокулянтами компанії

•	 +3,5 ц/га – середня прибавка врожайності

•	 10 років – ефективної роботи  
на ринку інокулянтів

•	 5 інокулянтів – у продуктовій  
лінійці компанії під сою
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Інокулянти – це група біопрепаратів на основі азотфіксуючих 
бульбочкових симбіотичних бактерій для інокуляції насіння 
бобових культур. Ці бактерії, розвиваючись у прикореневій зоні, 
вступають у симбіоз із рослиною та утворюють бульбочки на 
коренях. У результаті відбувається фіксація атмосферного азоту, 
який рослини використовують для власних потреб та збагачують 
грунт для наступних культур.

Штами бактерій у складі інокулянтів БТУ-ЦЕНТР відбираються 
за авторською технологією біотехнологів компанії з 40-річним 
досвідом роботи. 

Усі штами тестують на базові якості: вірулентність або 
здатність проникати в коріння рослин й утворювати з ними 
продуктивні бульбочки; конкурентність — активність в утворенні 
симбіозу, порівнюючи з місцевими штамами мікроорганізмів; 
азотфіксувальну активність. 

Така ретельність підбору дає змогу зберегти відповідну 
концентрацію мікроорганізмів не лише у момент виходу 
препарату з заводу, а й забезпечити високий титр на насінні 
безпосередньо у полі.

ЩО ТАКЕ 
ІНОКУЛЯНТИ 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ 
процесів 

бульбочкоутворення

ПІДВИЩЕННЯ 
урожайності

ФІКСАЦІЯ 
атмосферного 

азоту

ЗБІЛЬШЕННЯ 
вмісту протеїну  

у насінні

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
рослин 

рістстимулюючими 
речовинами

ПОКРАЩЕННЯ 
агрохімічних та 

фізичних показників 
ґрунту

N2

ЕФЕКТИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНОКУЛЯНТІВ
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*для обробки за 7 днів до посіву рекомендуємо додавати до інокулянту протектор Різосейв

РІЗОЛАЙН –  
посилена азотфіксація* 
Рідка форма.

Титр (2,0—6,0) x 109 КУО/см3

БІОІНОКУЛЯНТ-БТУ –  
обробка в день посіву  
Рідка та торфова форми. 

Титр 2,0 x 109 КУО/см3 (рідка) 
Титр 2,5 x 109 КУО/г (торфова)

ЩО ПРОПОНУЄ 
КОМПАНІЯ БТУ-ЦЕНТР?

АНДЕРІЗ –  
суперконцентрат з додатковою  
фосфор-мобілізацією  
(гриб Penicillium bilaі)  
Рідка та торфова форми.  

Титр (1,0-3,0×109) КУО/см3 (рідка)
Титр (3,0х108 - 3,0х109) КУО/г (торфова)
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Найефективніша база штамів
БТУ-ЦЕНТР має власну колекцію штамів мікроорганізмів для різних 
бобових — гороху, квасолі, нуту, сочевиці та інших. Це дає можливість 
індивідуально наробляти спеціальні форми інокулянтів під кожну нішеву 
культуру. У результаті аграрії отримують ефективні інокулянти з високою 
концентрацією активних азотфіксуючих бактерій.

Для сої:      Bradyrhizobium japoniсum

Для гороху:      Rhizobium leguminosarum bv. pisum 

Для нуту:      Mezorhizobium ciceri

Для квасолі:      Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli 

Для вики:      Rhizobium leguminosarum bv. viceae

Для люцерни:      Sinorhizobium sp. та ін.

Різні препаративні форми – під різні умови:

рідка форма   зручна у використанні, добре розподіляється 
на поверхні насіння та підходить для обробки насіння та 
внесення у рядок під час посіву.

торфова форма   дозволяє обробляти насіння 
безпосередньо в сівалці, показує кращу ефективність 
при посіві насіння за умови недостатнього зволоження. 

обидві форми   мають високу ефективність.

УНІКАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ 
ВІД БТУ-ЦЕНТР
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РІЗОЛАЙН-р
Інокулянт для посиленої  
азотфіксації

РІЗОЛАЙН забезпечує:
• Посилену фіксацію атмосферного азоту  

та перетворення його у форму, доступну  
для засвоєння рослинами

• Покращення процесів бульбочкоутворення

• Забезпечення рослин рістстимулюючими речовинами 
(вітамінами, фітогормонами)

• Збільшення вмісту протеїну, жирів, вітамінів групи В у насінні

• Зменшення витрат азотних добрив

• Покращення агрохімічних та фізичних показників ґрунту

• Збільшення врожайності с.-г. культур до 15%

   Склад: 

• Для сої: Bradyrhizobium japonicum (4 штами), титр (2,0 – 6,0) × 109 КУО/см3

• Для гороху: Rhizobium leguminosarum, титр (2,0 – 6,0) × 109 КУО/см3

• Макро- та мікроелементи, біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій 
(вітаміни, гетероауксини, гібереліни тощо).

Рекомендується вносити разом з протектором Різосейв  
для пролонгації закріплення на насінні до 7 діб

СЕРЕДНІЙ ПРИРІСТ, Т/ГА
• Соя:  ...............................  0,26
• Горох:  ...........................  0,27
• Квасоля:  .....................  0,24
• Сочевиця:  ...................  0,12
• Нут:  ...............................  0,27

МАКСИМАЛЬНИЙ ПРИРІСТ, Т/ГА
• Соя:  ..............................................  0,97
• Горох:  ..........................................  0,62
• Квасоля:  ....................................  0,57
• Сочевиця:  ..................................  0,12
• Нут:  ................................................ 1,27

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ:

Культура
Обробка насіння Внесення  

в рядок при посіві

РІЗОЛАЙН®,  
л/т

Біопротектор 
РІЗОСЕЙВ®, л/т

Робочий 
розчин, л/т

РІЗОЛАЙН®, 
л/га

Робочий 
розчин, л/га

Соя,
горох 
та інші 
бобові 
культури

2,0 - 3,0 0,5 - 1,0 5,0 - 10,0 0,2 - 0,3 20,0 - 50,0

Гарантійний термін зберігання:  
6 місяців за температури від 4° С до 10° С,  
3 місяці за температури від 10° С до 15° С

ПОВНА 
ІНСТРУКЦІЯ

В

изнаний

в Н імеччи
н

і
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БІОІНОКУЛЯНТ-БТУ-р
Інокулянт для обробки в день  
посіву у рідкій формі

БІОІНОКУЛЯНТ-БТУ-р забезпечує:
• Фіксацію атмосферного азоту та перетворення 

його в форму, доступну для засвоєння рослиною

• Покращення процесів бульбочкоутворення

• Збільшення вмісту протеїну, жирів, вітамінів групи 
В у насінні

• Покращення агрохімічних та фізичних показників 
ґрунту

• Заощадження азоту для наступних культур

• Збільшення врожайності с.-г. культур

   Склад: 

• Для сої: Bradyrhizobium japonicum, титр 2,0 × 109 КУО/см3

• Для гороху: Rhizobium leguminosarum, 2,0 × 109 КУО/см3

• Макро- та мікроелементи, біологічно активні продукти  
життєдіяльності бактерій (вітаміни, гетероауксини, гібереліни тощо) 

Обробку насіння проводять у день сівби або за добу до неї

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ:

Культура
Обробка насіння Внесення в рядок при посіві

Біоінокулянт-
БТУ-р®, л/т

Робочий розчин, 
л/т

Біоінокулянт-
БТУ-р®, л/га

Робочий 
розчин, л/га

Соя,
горох 
та інші 
бобові 
культури

2,0 - 3,0 5,0 - 10,0 0,2 - 0,3 20,0 - 50,0

Гарантійний термін зберігання:  
6 місяців за температури від 4° С до 10° С,  
3 місяці за температури від 10° С до 15° С

ПОВНА 
ІНСТРУКЦІЯ
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БІОІНОКУЛЯНТ-БТУ-т
Інокулянт для обробки в день  
посіву у торфовій формі

БІОІНОКУЛЯНТ-БТУ-т забезпечує:
• Фіксацію атмосферного азоту та перетворення  

його в форму, доступну для засвоєння рослиною

• Покращення процесів бульбочкоутворення

• Збільшення вмісту протеїну, жирів,  
вітамінів групи В у насінні

• Покращення агрохімічних та фізичних показників ґрунту

• Заощадження азоту для наступних культур

• Збільшення врожайності с.-г. культур

   Склад: 

• Для сої: Bradyrhizobium japonicum, титр 2,5 × 109 КУО/г

• Для гороху: Rhizobium leguminosarum, 2,5 × 109 КУО/г

• Макро- та мікроелементи, біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій 
(вітаміни, гетероауксини, гібереліни тощо) 

Обробку насіння проводять у день сівби або за добу до неї

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ:

Культура Обробка насіння, кг/т

Соя, горох та інші бобові культури 2,0-3,0

Гарантійний термін зберігання:  
18 місяців за температури від 4° С до 10° С,  
12 місяців за температури від 10° С до 15° С

ПОВНА 
ІНСТРУКЦІЯ
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АНДЕРІЗ-р
Інокулянт-суперконцентрат з додатковою  
фосфор-мобілізацією у рідкій формі

АНДЕРІЗ-р:
• Фіксує атмосферний азот (в умовах симбіозу  

з бобовими культурами) та перетворює його  
у форму, доступну для засвоєння рослинами

• Сприяє інтенсивності процесів бульбочкоутворення,  
фотосинтезу, засвоєнню фосфору з ґрунту, розвитку  
потужної кореневої системи

• Синтезує рістстимулюючі речовини  
(вітаміни, фітогормони тощо)

• Підвищує урожайність та вміст білка, жирів та вітамінів групи В

   Склад: 

• Компонент 1: життєздатні клітини бульбочкових бактерій, які мають унікальну 
симбіотичну спорідненість до певного виду бобових культур: для сої — 
Bradyrhizobium japoniсum, для вики —  Rhizobium leguminosarum bv. viceae,  
для квасолі – Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli, для нуту – Mezorhizobium 
ciceri, для люцерни – Sinorhizobium sp. та ін.

• Компонент 2:  фосформобілізуючий гриб Penicillium bilaіi

Загальний титр – 1,0-3,0 × 109 КУО/см3. 

У комплекті препарату йдуть 2 каністри: компонент 1 і компонент 2. Перед 
застосуванням їх змішують – детальніше в інструкції.

Обробку насіння проводять у день сівби або за добу до неї

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ:

Культура

Обробка насіння Внесення в рядок при посіві

АНДЕРІЗ® - р,   
л/т (суміш 

компонентів)

   Робочий         
розчин, л/т

АНДЕРІЗ® -р,  
л/га (суміш 

компонентів)

Робочий розчин, 
л/га

Соя, горох, 
вика, нут, 
квасоля, 
сочевиця

1,5 - 3,0 5 - 10 0,2 - 0,3 20 - 50

Гарантійний термін зберігання:  
6 місяців за температури від 4° С до 10° С,  
3 місяці за температури від 10° С до 14° С

ПОВНА 
ІНСТРУКЦІЯ
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РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ:

АНДЕРІЗ-т
Інокулянт-суперконцентрат з додатковою  
фосфор-мобілізацією у торфовій формі

АНДЕРІЗ-т:
• Фіксує атмосферний азот (в умовах симбіозу  

з бобовими культурами) та перетворює його  
у форму, доступну для засвоєння рослинами

• Сприяє інтенсивності процесів бульбочкоутворення, 
фотосинтезу, засвоєнню фосфору з ґрунту, розвитку 
потужної кореневої системи

• Синтезує рістстимулюючі речовини  
(вітаміни, фітогормони тощо)

• Підвищує урожайність та вміст білка,  
жирів та вітамінів групи В

   Склад: 

Життєздатні клітини бульбочкових бактерій, які мають унікальну симбіотичну 
спорідненість до певного виду бобових культур: для сої — Bradyrhizobium 
japoniсum, для вики —  Rhizobium leguminosarum bv. viceae, для квасолі — Rhizobium 
leguminosarum bv. phaseoli, для нуту – Mezorhizobium ciceri, для люцерни — 
Sinorhizobium sp. та ін. А також фосформобілізуючий гриб Penicillium bilaіi.

Загальний титр – 3,0 × 108 – 3,0 × 109 КУО/г

Обробку насіння проводять у день сівби або за добу до неї

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ:

Культура Насіння, кг/т

Соя, горох, нут, вика, квасоля,  
сочевиця тощо

1,5-3,0

Гарантійний термін зберігання:  
18 місяців за температури від 4° С до 10° С,  
12 місяців за температури від 10° С до 14° С

ПОВНА 
ІНСТРУКЦІЯ
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РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ:

РІЗОСЕЙВ
Протектор для пролонгації закріплення інокулянтів  
і мікоризних препаратів на насінні за 7 діб до висіву

РІЗОСЕЙВ  забезпечує:
•  Ефективне закріплення бульбочкових  

бактерій на насінні

• Захист бактерій від негативних факторів

• Забезпечення виживання мікроорганізмів

   Склад: 

Вуглеводи, мінеральна добавка, консервант

Біопротектор Різосейв® змішують з інокулянтами  
рекомендованою нормою 0,5-1 л/т насіння

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ:

Гарантійний термін зберігання:  
3 роки за температури від 0 °С до 18 °С.

ПОВНА 
ІНСТРУКЦІЯ
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ІНТЕГРОВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

 Склероцид  
1,0-2,0 л/га 

HelpRost  
Насіння

1,0-2,0 л/т

HelpRost Соя 1,0-1,5 л/га

 Склероцид  
1,0-2,0 л/га 

HelpRost Бор 0,5-1,0 л/га

Різолайн 
2,0 л/т

Різосейв  
0,5 л/т // 

Біоінокулянт-
БТУ-т  або -р  
2,0-3,0 л, кг/т 

Актоверм  
0,2% 3,0-5,0 л/га

Азотофіт-р  
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд  
0,3-0,5 л/га 

 Екостерн  
1,0 л/га 

Граундфікс  
3,0-5,0 л/га

Мікофренд 
1,0-1,5 л(кг)/т

Органік-баланс 0,3-0,5 л/га

Липосам 
0,15-0,5 л/т

Липосам  
0,5-0,8 л/га

Липосам 
0,15-0,3 л/га

Липосам 
(біоклей)  

1,0-1,5 л/га

Передпосівний 
обробіток 

грунту
Насіння

З грунтовим 
гербіцидом

 3-5 справжніх 
листків

Бутонізації- 
цвітіння

Формування 
бобів

Дозрівання
Рослинні 
рештки

ПЕРІОД ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ

ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ 
ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ 
ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОЇ ТА 
ІНШИХ БОБОВИХ КУЛЬТУР
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Особливості застосування з іншими препаратами:
• Одночасно з інокулянтами можна обробляти насіння біофунгіцидами або 

малотоксичними протруйниками, дозволеними до використання для бобових культур.

• Сильнодіючими протруйниками насіння дозволяється обробляти за 5-7 днів до 
інокуляції. У такому випадку норму інокулянтів рекомендовано збільшити на 30-50%.

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

 
Склероцид  
1,0-2,0 л/га

HelpRost 
Насіння 

1,0-2,0 л/т

HelpRost Соя 1,0-1,5 л/га  

 
 

 
Склероцид  
1,0-2,0 л/га

 HelpRost Бор 0,5-1,0 л/га

Різолайн  
2,0 л/т 

Різосейв 
0,5 л/т// 

Біоінокулянт-
БТУ-т або -р  
2,0-3,0 л, кг/т 

Актоверм формула 5,0-7,0 л/га //  
Лепідоцид-БТУ //  

Бітоксибацилін-БТУ 7,0-10,0 л/га

Азотофіт-р  
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд 0,3-0,5 л/га 

Гуміфренд  
0,5-1,0 л/га

Граундфікс  
3,0-5,0 л/га

МікоХелп 2,0 л/га // ФітоХелп 0,8-1,0 л/га //  
Фітоцид 1,5-2,0 л/га

Мікофренд  
1,0-1,5 л, кг/т

Органік-баланс 0,3-0,5 л/га

 Екостерн  
1,0 л/га 

Енпосам // 
Липосам 

0,15-0,3 л/т

Енпосам // Липосам  
0,15-0,3 л/га

Липосам 
(біоклей) // 

Енпосам 
(біоклей)  

1,5 л/га

Передпосівний 
обробіток грунту Насіння

3-5 справжніх 
листків

Бутонізації-
цвітіння

Формування 
бобів

Дозрівання
Рослинні  
рештки

ПЕРІОД ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ
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— Ми застосовували бакову суміш препаратів БТУ-ЦЕНТР 
Різолайн® (2 л/т), протектор Різосейв® (1 л/т) і біологічний 
фунгіцид МікоХелп® (2 л/т) для обробки насіння сої. Обробку 
проводили в протравній машині, після чого оброблене насіння, 
вкрите брезентом, доставляли на поле. Сівбу проводили 
протягом двох днів після обробки. Після збирання врожаю 
виявилося, що врожайність сої на оброблених препаратами 
площах вища на 4 ц/га, ніж на не оброблених.

Ігор Оцабрик,  
головний агроном  
ТОВ АФ «Ватутіна»  
(Кіровоградська обл.)

— У 2020 році ми заклали виробничий дослід у трьох варіантах 
на посівах сої, щоб визначити ефективність використання 
різних інокулянтів і мікоризного препарату для обробки 
посівного матеріалу. У результаті за майже однакової 
вартості обробки насіння препарати Різолайн® + Різосейв® + 
Мікофренд® (2000 грн/т) забезпечили прибавку до врожайності 
0,1 т/га сої проти іноземного аналогу (2129 грн/т).

Анатолій Онищенко,   
агроном СФГ «УКРАЇНА» 

(Полтавська обл.)

— Наша компанія застосовує препарати БТУ-ЦЕНТР. Для 
обробки насіння гороху та сої використовуємо інокулянт 
Різолайн® (2 л/т) і протектор Різосейв® (1 л/т) в бакової 
суміші з хімічними протруйниками. Насіння протруюється 
на насіннєвому заводі та зберігається до сівби три дні в 
біг-бегах. На контрольних ділянках спостерігаємо добре 
заселення бульбочковими бактеріями та приріст урожаю 
до 10% залежно від року.

Ігор Романінець,  
начальник департаменту 
рослинництва ПрАТ  
«Екопрод» (Донецька обл.)

ВІДГУКИ ПАРТНЕРІВ
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3 СКЛАДОВІ, ЯКІ ГАРАНТУЮТЬ  
ЕФЕКТИВНУ ІНОКУЛЯЦІЮ СОЇ

1. Якісний інокулянт повинен:
• вміщувати ефективний штам ризобій, пристосований до районованих сортів та ґрунтів;

•  мати кількість живих ризобій не менше 2х109;

• мати зручні у застосуванні препаративні форми з гарантованими 
властивостями;

• підвищувати врожайність не менше ніж на 3 ц/га;

• підвищувати вміст протеїну, зокрема, у сої — не менше ніж на 3%.

 

2. Правильний вибір методу інокуляції  
дозволить зберегти схожість насіння та найбільшу кількість активних ризобій. 
Саме тому є потреба у різних формах інокулянтів:

• які підходять як для ручної, так і для механізованої інокуляції;

•  які можна вносити у ґрунт під час посіву або для передпосівної обробки насіння;

• які довше не втрачають свою дію.

3. Умови, за яких інокулянт спрацьовує якнайкраще:

Оптимальна 
кислотність 

грунту (pH) має 
бути 5,5-7,5,  

але не вище 8,0
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   ДОСЛІД 1 

   ДОСЛІД 2 

Варіанти

Схема

Спосіб 
внесення Препарат Норма 

внесення

Дослід
Інокуляція 

насіння

Різолайн® + Різосейв® 2 л/т + 1 л/т

Контроль
Інокулянт-аналог + 

протектор
Технологія господарства

1,25 л/т + 1,25 л/т

Варіанти

Схема

Спосіб 
внесення

Препарат
Норма 

внесення

Дослід
Інокуляція 

насіння

Різолайн® 2-3 л/т

Різосейв® 1 л/т

Контроль Інокулянт-аналог + 
прилипач 2 л/т + 0,5 л/т

Регіон: Вінницька обл.,  
Муровано-Куроливецький р-н, с. Біличе, 2021 р.

Культура: Соя (ЕС Ментор 1-Репродукція)

Попередник: Кукурудза

Регіон: Київська обл., с. Ємчиха, 2021 р.
Культура:  Соя 

Результати

Культура
Урожайність, т/га Приріст до контролю,т/га

Дослід Контроль
+0,192

Соя  3,701  3,509

Результати

Культура
Урожайність, т/га Приріст до контролю,т/га

Дослід Контроль
+0,50

Соя 3,2 2,7

КонтрольДослід 

+0,19
т/га

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД   СОЯ

+0,50 
т/га
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Результати

   ДОСЛІД 3

   ДОСЛІД 4

Варіанти

Схема

Спосіб 
внесення Препарат Норма 

внесення

Дослід Інокуляція 
насіння

Біоінокулянт-БТУ®-т 2-3 кг/т

Контроль Без інокулянтів —

Варіанти

Схема

Спосіб 
внесення Препарат Норма 

внесення

Дослід
Контроль

Інокуляція 
насіння

Різолайн® + Різосейв® 2 л/т + 1 л/т

Регіон: Хмельницька ДСГДС, 2017-2019 рр.

Культура: Соя (Сіверка)

Попередник: Овес

Регіон: Київська обл., 2021 р.
Культура: Соя (середньостиглий сорт  
канадської селекції Страйв)
Попередник: Кукурудза

Результати

Культура
Урожайність, т/га Приріст до контролю,т/га

Дослід Контроль
+0,45

Соя 2,61 2,16

Варіанти досліду
Біологічна  

врожайність, т/га
Приріст  

до контролю, т/га
Приріст до 

контролю, %

Контроль 3,19
1,22 38,3

Дослід 4,41

Контроль

Контроль

Дослід 

Дослід 

+0,45 
т/га

+1,22 
т/га
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   ДОСЛІД 5 

   ДОСЛІД 6 

Варіанти

Схема

Спосіб 
внесення

Препарат
Норма 

внесення

Дослід 1 Інокуляція 
насіння

Андеріз®-р 2 л/т

Дослід 2 Андеріз®-т 2 кг/т

Контроль
Без 

інокуляції
— —

Регіон: Черкаська обл., обробка насіння 

Культура: Квасоля спаржева (сорт Лаура)

Попередник: Овес

Регіон:  Вінницька обл., 2019 р.
Культура: Нут (Тріумф)
Попередник: Фізаліс клейкоплодний

Результати

Культура
Урожайність, т/га Приріст до контролю,т/га

Дослід Контроль

Нут
3,21

3,14
2,43

+0,78

+0,71

Результати

Культура
Урожайність, т/га Приріст до контролю,т/га

Дослід Контроль

+0,50
Квасоля 
спаржена 9,4 8,9

Варіанти

Схема

Спосіб 
внесення Препарат Норма 

внесення

Дослід Інокуляція 
насіння

Андеріз®-р 2 л/т

Контроль Без інокулянтів —

Контроль Дослід 2 Дослід 1 

КонтрольДослід 

+0,50
т/га

ІНШІ   БОБОВІ КУЛЬТУРИ
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   ДОСЛІД 7

Регіон: Черкаська обл., 2019 р.
Культура: Горох (Оплот)
Попередник: Кукурудза

«Фермерська соя: 
чистий потенціал та рентабельність» —  
цікавий польовий проект про вирощування сої на 
мінімалках, без азотних добрив, лише з інокулянтами  
та додатковим підживленням мікроелементами. 

Більше у серії із 3-х відео.

Результати

Культура
Урожайність, т/га Приріст до контролю,т/га

Дослід Контроль

+0,29
Горох 2,09 1,80

Варіанти

Схема

Спосіб 
внесення Препарат Норма 

внесення

Дослід Інокуляція 
насіння

Біоінокулянт БТУ-т 2,0 кг/т

Контроль Інокулянт-аналог Технологія господарства

Контроль Дослід 

+0,29
т/га
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