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Переваги та особливості 
застосування біо-препаратів 

серії «AZOTER®» 



  АZOTER® 

     Багатофункціональний препарат біологічного походження, 
створений на основі ґрунтових бактерій і продуктів їх 

життєдіяльності.  
 

         Складові частини препарату:  
 Azotobacter Croococcum: бактерія, яка зв’язує атмосферний азот, надає  

рослинам  достатню кількість  азоту протягом всього вегетаційного сезону.  

 Azospirillum Braziliense: інша бактерія,  яка зв’язує атмосферний азот, 
може витримувати нагрів до температури вище 30° C, таким чином, 
служить для постачання рослин азотом в теплий  літній час.  

 Bacillus Megatherium : за допомогою даної бактерії коренева система 
рослини здатна  отримувати мобілізований фосфор, який  існує  в ґрунті, 
але у недоступній  для рослин формі.  

 Гетероауксин, Гіберелін, Вітаміни групи В. 
 

         Забезпечує рослинам 130-150 кг/га азоту, 70-80 кг/га фосфору 
із сполук недоступних рослинам та мобілізує 40 кг/га калію.  



 Властивості біопрепарату AZOTER® 

     AZOTER® – це густа рідина з характерним запахом меляси, 
який є типовим для цього препарату.  
 

 мобілізує  мікроелементи і макроелементи.  

 прискорює ріст та розвиток  рослин,  дозрівання плодів 
завдяки речовинам, що виділяються бактеріями (Auxin, 
Gibberelin).  

 підвищує стійкість рослин до хвороб.  

 забезпечує підвищення стійкості до засухи, коренева система 
рослин збільшується на 25%. 

 сприяє відтворенню гумусу.  

 поліпшує структуру та аерацію ґрунту. 

 прискорює розкладання  стерні і рослинних залишків.  

 не загрожує навколишньому середовищу, ґрунтові води не 
забруднюються нітратами або нітритами. 



Біопрепарати з додатковими 
функціями 

 AZOTER F® – володіє фунгіцидними властивостями, знищує в 
ґрунті спори цвілі Fusarium, за допомогою бактерій - 
Trichoderma Harsianum. 

 AZOTER CS® – володіє також фунгіцидними властивостями, 
знищує в грунті спори білої цвілі Sclerotinium, за допомогою 
бактерій – Coniothyrium  minitans. 

 AZORHIZ® – додатково забезпечує накопичення азоту за 
допомогою бульбочкових бактерій - Rhizobium leguminosarium 
та Japonicum. Особливо ефективний на посівах бобових: сої, 
люцерни, гороху, квасолі та ін. 



Досвід використання біопрепаратів 
AZOTER® 

Працює в Європі з 1995 року 

В Україні з 2012 року 
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Вариант 

Урожайность 

початков в 

обёртках, 

ц/га. 

+/- к 

контролю, 

ц/га 

Урожайность 

зелёной 

массы без 

початков, 

ц/га. 

+/- к 

контролю, 

ц/га 

Урожайность всей 

зелёной массы 

ц/га 

+/- к 

контролю, 

ц/га 

Контроль 221 - 391 - 612 - 

Azoter F® 241 20 410 19 651 +39 

РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по 
земледелию», Минская обл., г. Жодино, 2013г. Кукуруза.  

 Влияние биопрепарата AzoterF ® на урожайность кукурузы Ronaldinio,"КВС"(KWS), Германия , ФАО 210 

Вариант 

 

Длина початков  

без обёрток, см 

Количество зёрен  

в початке, шт. 

Количество початков  

на растении, шт. 

Azoter F® +(N120/P80/K150) 17,8 536 1,7 

Контроль (N120/P80/K150) 14,6 452 1,2 

Влияние биопрепарата AzoterF ® на структуру урожая кукурузы Ronaldinio, 

"КВС"(KWS), Германия , ФАО 210 



РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по 
земледелию», Минская обл., г. Жодино, 2013г. Ячмень. 

Приёмы 

Высота 

растений

, см 

Количество 

растений к 

уборке, 

шт./м2 

Число 

продук-

тивных 

стеблей на 

1 м2 

Продук-

тивная 

кустистость 

Число 

зёрен 

в колосе, 

шт. 

Масса 1000 

зёрен, 

г 

Урожай-

ность, ц/га 

Контроль 
(N80/P60/K90) 

57,0 241 506 2,1 21,7 41,3 35,9 

 

«Azoter F»+ 
(N80/P60/K90) 

 

 

58,8 245 588 2,4 23,2 42,8 41,8  

Приёмы Урожайность, ц/га 
+/– 

к контролю 

Контроль 35,9 - 

Azoter F® 41,8 +5,9 

Влияние биопрепарата Azoter F ® урожайность ячменя, сорт ФЭСТ 

    Влияние биопрепарата Azoter F ® на структуру урожая ячменя, сорт ФЭСТ 



РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по 
земледелию», Минская обл., г. Жодино, 2013г. Картофель. 

Вариант 

Развитие болезни, % 

Альтернариоз Фитофтороз 

Контроль 14.5 3.1 

Azoter F® 10.0 1.9 

Вариант Фракции клубней % Урожайность, средняя, ц/га. 

Контроль 

(N120/P80/K150) 

Крупная 33,2 

245,3 Средняя 27,1 

Мелкая 39,6 

Azoter F® + 

(N120/P80/K150) 

Крупная 45,1 

252,2 Средняя 32,4 

Мелкая 22,5 

Культура 

Возбудителей корневых гнилей 

тыс. КОЕ/г сухой почвы 

10.06 20.08 

Контроль 
Azoter 

F® 

% к 

контр 
Котроль Azoter  F 

% к 

контр. 

Картофель 1,48 0,56 37,8 1,72 0,95 55,5 

Влияние биопрепарата Azoter F на содержание (накопление) 

в почве возбудителей сухой гнили картофеля 

Развитие болезней и биологическая 

эффективность биопрепарата Azoter F на 

картофеле 

Структура урожайности картофеля,  Сорт: Блакит 

  

http://agrosbornik.ru/sorta-kartofela/39--06/706-2012-04-10-17-24-35.html
http://agrosbornik.ru/sorta-kartofela/39--06/706-2012-04-10-17-24-35.html


Поліська дослідна станція Національного наукового центру  
«Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського» 

Варіант  

Врожайність

, 

т/га 

Приріст 

т/га % 

Без добрив 

(контроль) 25,5 - - 

N100P60K120 37,6 12,1 47,5 

Перегній – 18 т/га 37,2 11,7 45,9 

ФОД – 5,5 т/га + 

Азотер® 
35,8 10,3 40,4 

ФОД – 5,5 т/га + 

Азотер® + N30 
36,2 10,7 42,0 

Азотер® + N30 33,2 7,7 30,2 

Азотер® + N15P15K45 35,4 9,9 38,8 

Азотер® + N30P30K90 38,1 12,6 49,4 

Варіант 
рН 

(КCl) 
Гумус 

% 

Вміст елементів живлення, мг/кг 

N-NО3 N-NH4 P2O5 K2O 

Без добрив 

(контроль) 
5,4 1,5 16,5 8,9 81,9 53,1 

N100P60K120 5,3 1,5 22,0 12,3 90,1 62,5 

Перегній – 18 т/га 5,8 1,7 20,3 11,7 89,7 60,3 

ФОД – 5,5 т/га + 

Азотер® 
5,6 1,6 20,6 12,4 88,7 56,5 

ФОД – 5,5 т/га + 

Азотер® + N30 
5,5 1,6 21,6 13,2 89,3 56,2 

Азотер® + N30 5,4 1,5 19,9 11,4 84,2 53,7 

Азотер® + N15P15K45 5,4 1,6 19,2 10,9 86,8 57,5 

Азотер® + N30P30K90 5,4 1,6 20,1 11,8 88,1 60,9 

Вплив мікробіологічного препарату на       

 врожай моркви столової сорт «Гіганта» 

Зміна агрохімічних показників дерново-підзолистого супіщаного 

ґрунту під впливом ферментованого добрива та мікробіологічного 

препарату (шар ґрунту 0-20 см) 



Поліська дослідна станція Національного наукового центру  
«Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського» 

          Вплив ферментованого добрива та 

мікробіологічного препарату на врожай 

головок капусти, сорт «Славія» 

 

Зміна агрохімічних показників темно-сірого 

опідзоленого ґрунту під впливом 

ферментованого добрива та мікробіологічного 

препарату (шар ґрунту 0-20 см) 

 

Варіант 
Врожайність, 

т/га 

Приріст 

т/га % 

Без добрив 

(контроль) 
32,1 - - 

N90P60K90 43,8 11,7 36,4 

Гній підстилковий 

– 16,5 т/га 
41,8 9,7 30,2 

ФОД – 5 т/га + 

Азотер 
42,5 10,4 32,4 

ФОД – 5 т/га + 

Азотер® + N20 
43,0 10,9 34,0 

Азотер ®+ N20 37,9 5,8 18,1 

Азотер® + N10P15K30 42,3 10,2 31,8 

Азотер® + N20P30K60 44,4 12,3 38,3 

Варіант 
рН 

(КCl) 

Гумус 

 % 

Вміст елементів живлення, 

мг/кг 

N-NО3 N-NH4 P2O5 K2O 

Без добрив 

(контроль) 
5,9 1,8 24,3 12,8 116,5 80,0 

N90P60K90 5,8 1,8 29,5 15,6 122,8 88,2 

Гній підстилковий  

16,5 т/га 
6,2 2,0 27,7 15,0 122,4 86,3 

ФОД – 5 т/га + 

Азотер  
6,0 1,9 28,1 15,8 121,7 83,0 

ФОД – 5 т/га + 

Азотер + N20 
6,0 1,9 29,0 16,7 122,1 82,5 

Азотер + N20 5,9 1,8 27,3 15,3 118,2 80,8 

Азотер + N10P15K30 5,9 1,9 27,3 15,4 119,9 83,6 

Азотер + N20P30K60 5,9 1,9 27,5 15,4 120,8 85,7 



ВИСНОВКИ 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що застосування біопрепарату Азотер разом з 

органічними та мінеральними добривами є ефективним заходом щодо заміни традиційних систем удобрення у 

напрямі підвищення врожайності та якості овочевих культур (морква столова, капуста білоголова). На основі 

отриманих даних можна зробити наступні висновки: 

• поєднання біопрепарату Азотер з ферментованим добривом, та мінеральними туками гарантує достовірний 

приріст врожаю моркви столової (40,4-49,4 %) та капусти білоголової (31,2-38,3 %), та по ефективності в даному 

відношенні не поступається мінеральній та традиційній органічній системам удобрення;  

• досліджувані системи удобрення з використанням біопрепарату Азотер здійснювали позитивний вплив і на 

якісні показники овочів, зокрема сумісне його внесення з ферментованим добривом сприяло підвищенню вмісту 

сухої речовини у коренеплодах моркви на 0,9 %, каротину – на 0,8 мг%; у головках капусти білоголової вміст 

сухої речовини зростав на 0,7 %, вміст вітаміну С – на 2,6 мг%, а при поєднанні мікробіологічного препарату з 

мінеральними добривами (N30P30K90, N20P30K60) прирости даних показників становили – 1,4 % та 1,2 мг% (морква 

столова), а також 0,9 % та 3,7 мг% (капуста білоголова). Вміст нітратів в овочевій продукції не перевищував 

значення гранично допустимих концентрацій; 

• застосування біопрепарату Азотер сумісно із мінеральними та органічними добривами покращувало 

поживний режим темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового та дерново-підзолистого супіщаного ґрунтів. 

Зокрема, комплексне внесення препарату разом з ферментованим добривом забезпечувало збільшення доступних 

форм амонійного та нітратного азоту – на 4,1 мг/кг та 3,5 мг/кг (дерново-підзолистий ґрунт), на 3,8-3,0 мг/кг 

(темно-сірий опідзолений); а його поєднання з мінеральними туками – на 3,6-2,9 мг/кг та 3,2-2,6 мг/кг відповідно. 

Вище зазначені системи удобрення сприяють нагромадженню рухомого фосфору та обмінного калію. 



Економічні показники застосування 
біопрепарату AZOTER®  

 

      На основі довгострокового використання біопрепарату в 

Словакії, Чехії , Угорщині та Хорватії було доведено, що вони 

можуть повністю ,або частково , замінити  промислові добрива, 

без  зниження  врожайності з гектара.  

 

   Економічна ефективність біопрепарату AZOTER® полягає в 

зниженні витрат  на  добрива, а також в зниженні супутніх 

витрат на захист рослин.   

 

 



Економіка застосування біопрепарату AZOTER®  

Добрива 

Вміст діючої речовини, 

кг/га Норма внесення у 

фізичній масі на 1 

га 

Вартість добрив, 

грн./т 

Вартість добрив 

на 1 га, грн. 

N P K 

Аміачна селітра 155 - - 430 кг 7500 3225,0 

Амофос   NP12:52 18 80 - 154 кг 16600 2556,4 

Калій хлористий - - 40 66.5 кг 9300 618,5 

Всього 173 80 40 650,5кг 6399,9 

Azoter 150 80 40 10 л 1500 1500,0 

Аміачна селітра 22,4 - - 65 кг 7500 487,5 

Всього 172,4 80 40 ~75кг 1987,50 

ЕКОНОМІЯ – 4 412,4 грн. 

Ціни середнього гурту , станом на 2 липня 2018р. 



Вартість 1 кг д.р. Азоту у різних видах 
добрив 



 
 
 

Технологічність біопрепарату AZOTER® 

 діє одночасно як добриво та регулятор росту, володіє 
фунгіцидними властивостями; 

 сумісний з фунгіцидами, інсектицидами, гербіцидами, окрім 
тих, які містять бактерицидні речовини; 

 термін збереження – 3 місяці в діапазоні температур від 4°С 
до 10°С; 

 малі норми витрати при невисокій вартості; 

 абсолютно безпечний для людей, тварин, риб, комах; 

 зручна форма препарату – рідина. 

 застосовується без змін технологій вирощування з 
використанням серійних машин і устаткування. 



Використання і дозування 
біопрепарату AZOTER® 

 Препарат можна використовувати при вирощуванні всіх 
сільськогосподарських культур: злакових, бобових, 
овочевих, баштанних, плодово-ягідних, кормових і 
газонних трав.   

 Застосовується перед посівом. Необхідно заробити 
препарат в ґрунт протягом 30 хв. щоб мікроорганізми не 
піддалися тривалій дії сонячного світла.  

 Застосовується внесенням на поверхню ґрунту з 
подальшою заробкою. 

 Ґрунтові умови:величина рН 5,4-8,5; вміст гумусу від 1 %. 

 Доза внесення – 10 л/га. 

 Розбавляється водою в співвідношенні 1 : 2 - 10 л.  



   Переваги біопрепарату AZOTER® 

Застосовується в 
системі органічного 

землеробства 

                  Reg. № :  02.5/710/7/2009 /  

Council Regulation (EC) No: 834/2007 and CR No: 889/2008 (EC) Annex I. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


