GPSPLUS
GPSPLUS
• СИСТЕМЫ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ
• АВТОПИЛОТЫ НА ЛЮБУЮ ТЕХНИКУ
• ЗАМЕР ПОЛЯ
• КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА

гарантия,
сервис

(097) 817 15 30, (050) 452 10 17, agrotrend.com.ua

• СИСТЕМЫ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ВОЖДЕНИЯ
• АВТОПИЛОТЫ
НА ЛЮБУЮ
ТЕХНИКУ
• ЗАМЕР ПОЛЯ
• КОНТРОЛЬ
ТОПЛИВА гарантия,

ОБҐРУНТОВАНА ЕКОНОМІЯ: АНАЛІЗ ҐРУНТІВ
сервис

(097) 817 15 30,
(050) 452 10 17,
agrotrend.com.ua

Прийшла весна, і аграрії вже скоро почнуть польові роботи. Отже,
вже сьогодні потрібно шукати шляхи виведення рослини із стану спокою. Допомогти тут в змозі лише науково обґрунтована інтенсивна
система підживлення с.-г. культур. Слід пам’ятати, що рослини весною ослаблені і потребують особливого догляду. Їх слід забезпечити
легкодоступними поживними речовинами, які необхідні для відновлення вегетації. Варто зауважити, що нормальне живлення рослин
неможливе без оптимального забезпечення їх мікроелементами. В
цей критичний період росту та розвитку найдієвішим заходом є позакореневе підживлення. Саме воно здатне швидко ліквідувати дефіцит
елементів живлення, оскільки їх засвоюваність через листкову поверхню складає 95-98%.

Власники та агрономи сільгоспвиробників будуть намагатися оптимізувати
витрати на посів ярих культур для подальшого отримання прибутку. Але, якщо на
насінні та пальному зекономити навряд
чи вдасться, то на добривах це цілком

реально. В цьому випадку потрібно діяти
обережно, оскільки необґрунтована
економія може нашкодити майбутньому
урожаю. Слід пам’ятати, що рослина має
бути забезпечена елементами живлення в
необхідних для неї обсягах. Тож, скільки ж

потрібно внести добрив, щоб і рослинам
вистачило, і зекономити кошти?
Для відповіді на це питання у 70-80-ті
роки минулого століття видатними вченими П.А. Власюком, І.Л. Колошою було
запропоновано балансово-розрахункові
методи встановлення норм добрив. Нині
є велика кількість різних вдосконалених модифікацій. Їх можна об’єднати в
дві групи: розрахунок норм добрив за
запасами поживних речовин у ґрунті (або
розрахунок норм добрив на заплановану
урожайність) і розрахунок норм добрив
на приріст урожайності. Найбільшою популярністю користується перший метод.
Він ґрунтується на тому, що норму добрив
визначають за різницею між виносом поживних речовин із запланованою врожайністю та їх запасом в орному шарі ґрунту.
Але враховуючи цілий ряд агрохімічних
показників ми маємо більш розгорнуті
і точні дані щодо потенціалу родючості
та фізико-хімічної спроможності ґрунту.
Це забезпечує максимально ефективне
використання його родючості. Грунт-Аналіз-Рекомендація-Рослина-Результат – це
напрям, в якому нам з Вами по дорозі!
Наша лабораторія пропонує вам свої
послуги щодо проведення аналізу ґрунту
на предмет вмісту в ньому рухомих сполук

макро- і мікроелементів з подальшою розробкою рекомендацій щодо застосування
добрив та засобів захисту рослин в умовах
конкретного господарства і сівозміни.
Наш висококваліфікований персонал
надасть вичерпні науково-обґрунтовані
відповіді на питання щодо кількості та
форми добрив, які необхідно використати,
а також, в які строки та яким способом їх
доцільніше застосувати.
Ми допоможемо вам отримати високий
урожай з високими показниками якості
поряд із суттєвою економією коштів на
добрива та засоби захисту рослин.
PLT – ваш надійний партнер з управління врожайністю.
Агрохімік-ґрунтознавець
Мартинюк Олена Степанівна
(044) 229 1009
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