Рідкі добрива – нове слово
у товарному сільгоспвиробництві

К

омплексні рідкі добрива –
новий продукт на ринку, але
все, що стосується добрив,
перебуває під пильною увагою
сільгоспвиробників, оскільки це найменш забезпечений сегмент необхідних
для вирощування врожаю ресурсів.
Протистояти змінам клімату та важким
погодним умовам можуть лише рослини, які не відчувають дефіциту основних елементів і мікроелементів.
Забезпечення рослин збалансованим
живленням у складних умовах посушливих регіонів і загального скорочення
опадів на території нашої країни – одна
з основних проблем, що турбують
сільгоспвиробників, і, як наслідок, одне
з головних завдань для виробника
вітчизняних мінеральних добрив.
Освоївши виробництво суспензійних
рідких комплексних добрив (СРКД),
Дніпровський завод мінеральних
добрив випустив у квітні – травні
дослідну партію кількістю 2000 тонн.
Нова продукція практично миттєво
знайшла свого споживача. Дослідні
експериментальні партії СРКД були
відвантажені на адресу компанії «Harv
East», агрохолдингу «Дружба Нова»,
ЗК «Хорс», загалом їх отримали понад
20 господарств і підприємств
Дніпропетровської, Запорізької та
Миколаївської областей. Закладено
експерименти з внесення у Корпорації
«Агро-Союз» та «Інтерагросистема».
Отримано позитивні результати

досліджень у Луганському ФДМ
«ДНТЦОРГ «ЦентрДержРодючість»
(виконані на замовлення ПрАТ
«Агротон»), що підтвердили високу
якість і відповідність декларованих
фізико-хімічних характеристик СРКД
наших базових марок.
Цифри і факти – річ переконлива, але
найбільш вагомими є висновки
агрономів і фахівців, які використали
суспензійні рідкі комплексні добрива у
товарному виробництві.
О. О. Терещенко, головний агроном
ТОВ «Агроцентр-К», Дніпропетровська обл.
– СРКД вносили перед посівом соняшнику, під культивацію, самохідним
обприскувачем, без розведення водою.
Залежно від якості ґрунтів вносили по
100, 200 і 300 кг на гектар. Внесення
відзначалося простотою, зручністю,
швидкістю. Стан посівів – чудовий!
В. М. Кравченко, головний агроном
СТОВ ЗК «Хорс», Черкаси.
– СРКД вносилися під кукурудзу,
соняшник, сою. Внесення виконувалося
посівними комплексами FlexiCoil і
Salford 580 з обладнанням для внесення
аміачної води (при цьому проводилася
передпосівна культивація), а також
обприскувачами Spra Coupe під
передпосівну культивацію. Необхідна
кількість СРКД визначалася залежно від
планованої врожайності та потреби
вирощуваної культури. СРКД

замінювали внесення гранульованого
амофосу. Явна перевага – у рівномірності внесення добрива за площею. На
жаль, повністю відмовитися від гранульованих добрив поки не можемо, але
якщо восени (після збирання врожаю)
будуть отримані хороші показники
врожайності зазначених культур, маємо
плани придбання близько 700 тонн
СРКД під урожай 2014 року.
Сільгоспвиробникам доцільно занотувати базові марки СРКД, що виробляються, – NP (S) 6:24 (3), NP (S) 8:22 (3).
Потужності підприємства здатні забезпечити обсяг випуску до 15 000 тонн на
місяць. На заводі змонтовано два вузли
розливу СРКД в автоцистерни і вузол
розливу до залізничного транспорту, що
дає можливість своєчасно відвантажити
весь вироблений обсяг споживачеві як
самовивозом, так і залізницею.
Сьогодні процеси виробництва і споживання СРКД ідуть поруч, мають
тенденцію до розвитку. Рідкі добрива
найвигідніші в економічному плані,
ефективні завдяки збалансованому
складу, що покращує засвоєння рослинами всіх важливих мінералів і
мікроелементів. Універсальність застосування СРКД практично для всіх видів
сільськогосподарських культур, вирощуваних як у відкритому, так і закритому ґрунті, дозволяє істотно знизити
витрати на внесення добрив та отримати максимальний економічний ефект.

Ми дякуємо сільгоспвиробникам, які повірили в наш продукт, придбали
та ефективно використовують його у виробничому процесі.
Запрошуємо до співпраці сільгоспвиробників усіх форм власності та всіх
зацікавлених суб`єктів господарювання.
Із питань придбання звертайтеся: м. Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна, 179;
тел.: (0569) 58-60-35 – відділ збуту; тел.: (0569) 27-42-51 – приймальня;
тел.: (050) 312-72-43 – Рабодзей Андрій Іванович (rai@enimp.kiev.ua);
тел.: (050) 464-26-95 – Москаленко Сергій Петрович (moskalenko@enimp.kiev.ua)
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