
                                                                                                                                           
 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
(промисловий сектор) 

 
АЗОТОФІТ®-т 

універсальний біопрепарат  (біоактиватор)  
для покращення родючості ґрунту і  живлення рослин 

 
 
ОПИС Сипка або напівсипка маса від коричневого до чорного кольору зі слабким, специфіч-
ним запахом. 
 
ДІЮЧА ОСНОВА - клітини природної азотфіксуючої бактерії Azotobacter chroococcum, яка 
здатна фіксувати азот із повітря і постачати його рослинам, синтезувати ростостимулюючі ре-
човини (нікотинову та пантотенову кислоти, піридоксин, біотин, гетероауксини, гібереліни 
тощо), продукувати метаболіти, здатні розчиняти важкорозчинні фосфати ґрунту, виділяти ан-
тимікробні  речовини. 
Загальне число життєздатних мікроорганізмів продуцента -  не менше 0,5 х 109 КУО/г. 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
- обробка ґрунту перед посівом насіння,  висаджуванням розсади  квітів та овочевих культур, 
фруктових саджанців  та плодоягідних культур; 
 

- приготування  ґрунтової суміші для вирощування розсади овочевих культур,  квітів та пере-
саджування рослин; 

 

- збагачення ґрунтової суміші та ґрунту корисною мікрофлорою та ростостимулюючими речо-
винами;  
 

- покращення  родючості ґрунту. 
 

НОРМИ ВИТРАТ  АЗОТОФІТУ®-т   ТА  СПОСІБ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ  
 

Норма  витрати  
препарату   

Культура, об’єкт,   
що обробляється 

Спосіб, час обробітку,  
обмеження 

Максимальна 
кратність  
обробок 

10 г/м2     

овочеві культури і 
квіти   

закритого та відкри-
того ґрунту  

Внесення в ґрунт перед 
посівом насіння 

1 
 

10 г/м2     
Внесення в ґрунт перед  
висаджуванням (переса-

джуванням) розсади 
1 

1 г/кг ґрунтової суміші 
Внесення в ґрунтову  
суміш перед посівом  

насіння 
1 

1 г/кг ґрунтової суміші 
Внесення в ґрунтову  

суміш перед пікіруванням 
розсади 

1 

10 г/м2     Фруктові саджанці, 
плодоягідні культури 

Внесення в ґрунт  
перед  висаджуванням  

саджанців 
1 

 



Підготовка ґрунту перед посівом насіння або висаджуванням розсади (саджанців) 
Готуючи ґрунт для посіву насіння, вирощування та пересаджування розсади (саджанців), не-
обхідно біопрепарат Азотофіт®-т рівномірно внести на поверхню ґрунту з розрахунку 10 г/м2. 
Внесений біопрепарат заробити на глибину 5-10 см.. Біопрепарат Азотофіт®-т вносити в ґрунт 
щоразу перед початком нового циклу робіт. 
 
Приготування ґрунтової суміші для вирощування розсади та пересаджування рослин 
Приготування ґрунтової суміші проводити поетапно. Спочатку розрахункову кількість біопре-
парату Азотофіт®-т (1 г/кг ґрунту) ретельно розмішати у невеликій кількості ґрунтової суміші. 
Потім  цю порцію внести до загального об’єму ґрунтової суміші та ретельно розмішати для 
рівномірного розподілення біопрепарату. 
 
ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТОФІТУ®-т 

- прискорює схожість насіння та приживлення розсади і саджанців; 
- стимулює розвиток кореневої системи і прискорює ріст рослин; 
- зміцнює імунітет рослин і підвищує стійкість їх до хвороб; 
- покращує азотне живлення рослин; 
- прискорює та подовжує фази цвітіння, покращує декоративність рослин; 
- підвищує урожайність, прискорює дозрівання плодів, поліпшує їх якість. 

 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
При попаданні на шкіру або в очі – промити водою  
 
УМОВИ  ЗБЕРІГАННЯ 
Азотофіт®-т   зберігають  у   сухому,   захищеному   від   світла   місці   за   температури           
не нижче  мінус 20 0С  і не вище   25 0С.  
Повторне заморожування біопрепарату  з а б о р о н я є т ь с я.. 
Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від дати виготовлення. 
Зберігати окремо від отрутохімікатів. 
 
Посвідчення про державну реєстрацію: серія А  № 03130  
 
ВИРОБНИК: 
ПП «БТУ-Центр», 24321, м. Ладижин, Вінницька обл., вул. Будівельників, 35. 
тел./факс (04343) 6-44-84, тел (04343) 6-02-94 
Відділ реалізації: тел./факс  (044) 594-38-83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


