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YWA
FABRYKA
AZOTU

Rhizosum N to produkt, który w swoim skadzie zawiera
mikroorganizmy zdolne do wizania azotu atmosferycznego bakterie Azotobacter vinelandii.
Nie s to bakterie symbiotyczne, lecz wolnoyjce, dziki
czemu mog by stosowane w dowolnej uprawie.

DZIAANIE
Bakterie Azotobacter vinelandii zawarte
w szczepionce Rhizosum N maj wyjtkow
zdolno wizania azotu atmosferycznego N2,
niedostpnego dla rolin uprawnych,
do amoniaku NH3, który w konsekwencji
dalszych przemian roliny wykorzystuj
do budowy plonu.
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CHARAKTERYSTYKA
Azotobacter vinelandii zasiedlaj ryzosfer rolin uprawnych, dziki czemu
asymilowany przez bakterie azot jest dla nich bardzo atwo i szybko dostpny.
Poprawiaj sprawno biologiczn gleby nie tylko w roku
zastosowania, ale take w latach nastpnych.
Zapewniaj dobre zaopatrzenie rolin w azot nawet w niekorzystnych
warunkach takich jak susza czy zimno!

NAMNAANIE
Opakowanie Rhizosum N zawiera 25 miliardów j.t.k.
(jednostek tworzcych koloni),
co jest zalecan dawk na hektar ziemi.
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25 miliardów bakterii to szalenie mao w stosunku
do caego hektara, jednak s to bakterie bardzo
ywotne i intensywnie si dzielce!
Wraz z kadym podziaem podwaja si liczba
bakterii, dziki czemu niesamowicie szybko
opanowuj one nowe rodowisko!

Tak zaczyna dziaa YWA FABRYKA AZOTU!

KCIK TECHNICZNY
Przez 3 lata badalimy w Polsce wpyw Rhizosum N na plonowanie rónego rodzaju upraw.
Wyniki przeprowadzonych bada mówi same za siebie!
Korzyci s bowiem zarówno po stronie kosztów, jak i dochodów!

W rzepaku tam, gdzie zastosowano Rhizosum N, dawka czystego azotu zostaa zmniejszona
o 140 kg. Ta ilo azotu zawiera si w 400 kg saletry amonowej, wartej okoo 400 z. Natomiast
za Rhizosum N musielimy zapaci jedynie wier tego!
Oszczdnoci wyniosy wic 300 z z kadego hektara!
Podobne wyniki przedstawiaj te pozostae wykresy.

RZEPAK OZIMY /2014

RZEPAK OZIMY /2015

4,03

6,79

6,70

PLON W T/HA

4,06

IUNG, RZD Kpa 2014

IUNG, RZD Grabów 2015

IUNG, RZD Kpa 2014

kontrola - pene NPK - 220-40-60

kontrola - pena dawka N - 172

kontrola - 170 kg N + PK

Rhizosum N - 25 g/ha po ruszeniu wegetacji
1/3 dawki N + PK

Rhizosum N - 25 g/ha + 1/3 dawki N

Rhizosum N - 50 g/ha + 1/3 dawki N + PK

JCZMIE JARY /2016

KUKURYDZA /2016

5,72

8,85

14
12

8,12

IUNG, RZD Kpa 2016

4,00

PLON W T/HA

8,68

KUKURYDZA /2015

PLON W T/HA

PLON W KG/POLETKO
PRZY WILGOTNOCI 15%

PSZENICA OZIMA /2014

4,64
PLON W T/HA
PRZY WILGOTNOCI 12%

PLON W T/HA

3,83

KOSZTY

Korzyci po stronie kosztów bior si z mniejszych wydatków na zakup nawozów.

IUNG, RZD Grabów 2015

IUNG, RZD Grabów 2016

kontrola - NPK

kontrola - pena dawka N - 18+115+46

kontrola - pena dawka N - 16,8+92+50,4

Rhizosum N - 25 g/ha przed siewem + 1/3 N + PK

Rhizosum N - 25 g/ha + 1/3 dawki N - 18+36,8+13,8

Rhizosum N - 25 g/ha w fazie 6-8 lici
1/3 dawki N 16,8+32,2+16,8

Rhizosum N - 25 g/ha w f. krzewienia + 1/3 N + PK

Plon jczmienia wzrós o pó tony, co przynosi okoo 300 z po stronie dochodów! Zarówno
w niesprzyjajcym plonowaniu roku 2015, jak i penym obfitoci roku 2016, kukurydza
z pola z Rhizosum N wydaa plon wikszy o okoo dwie tony.
A to przekada si na ponad 1000 z dodatkowego dochodu! Z kadego hektara!

DOCHODY

Dziki bakteriom z Rhizosum N zaopatrzenie rolin w azot jest
dostosowane do ich potrzeb - plony s wysze, korzyci wyrane!

AZOT DAJE YCIE
naszym rolinom

Ponad 200 lat temu Antoine Lavoisier w wyniku swoich bada nazwa
azot pierwiastkiem mierci. Niesamowite jak bardzo pomyli si wtedy
w ocenie wpywu azotu na ycie! Dzisiaj wszyscy wiemy, e
AZOT TO GÓWNY CZYNNIK PLONOTWÓRCZY.

Naturalne metody
pozyskiwania azotu
NIE WYSTARCZAJ

Produkujemy
olbrzymie iloci
NAWOZÓW
SZTUCZNYCH

Dawniej wystarczao wzbogaca gleb w azot nawoc obornikiem,
przyorujc resztki poniwne i nawozy zielone lub korzystajc z pomocy rolin
motylkowych obecnych w cyklu zmianowania.
Jednak dzisiejsze oczekiwania czowieka s gigantyczne, a naturalne metody
nie s w stanie im sprosta. Kilkadziesit lat temu pozyskiwalimy z hektara
zaledwie 2 - 4 tony kukurydzy. Dzisiaj chcemy zbiera 10 - 15 ton!

Aby nady za wasnym postpem zaczlimy wzbogaca nasze uprawy
nawozami sztucznymi. W celu ich produkcji w 1890 r. w Niemczech
wybudowano pierwsz fabryk nawozów azotowych. W Polsce pierwsza taka
fabryka powstaa w 1922 r. w Chorzowie, a kolejna w 1928 r. w Mocicach.
Czy jednak na pewno musielimy je budowa?

Tymczasem wystarczy
AZOT Z POWIETRZA
nad naszym polem

Powietrze w warstwie do 1 m nad 1 ha pola, czyli tam, gdzie yj nasze roliny,
way 12000 kg, a azot w nim zawarty to 78%, czyli prawie 10 ton!
Taka ilo azotu znajduje si w 29 tonach saletry amonowej. To wicej ni cay
TIR tego nawozu dostpny w warstwie powietrza tu nad gleb.
TIR AZOTU JU STOI NA TWOIM POLU. TYLKO KTO GO ROZADUJE?

WIEMY
jak go stamtd pozyska

W 1888 r. odkryto, e za wzbogacaniem gleby w azot za pomoc rolin
motylkowych stoj bakterie, yjce w ich korzeniach, które zdolne s
do wizania azotu atmosferycznego. Ju w 1902 r. rozpoczto badania nad
wykorzystaniem w rolnictwie wolnoyjcych bakterii azotowych, jednak
ich szybki rozwój nastpi dopiero pod koniec dwudziestego wieku.
Badania rozpoczte ponad 100 lat temu wreszcie znajduj swój fina.

Teraz pozostaje to
WYKORZYSTA!
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Na podstawie wieloletnich dowiadcze powsta Rhizosum N - produkt,
który w swoim skadzie zawiera wanie takie mikroorganizmy - bakterie
Azotobacter vinelandii, które potrafi wyprodukowa kilkaset kilogramów
azotu na kadym hektarze.
ZA SPRAW RHIZOSUM N FABRYK AZOTU MAMY NA WASNYM POLU!

Rhizosum N to nie tylko mniejsze wydatki i wysze plony,
ale take zysk dla rodowiska.
To ywa fabryka, która jest efektywna, niedroga i nietrujca!

www.agrosimex.pl

