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Вітчизняне сільське господарство у своєму розпорядженні має безліч інструментів, які
допомагають йому на шляху досягнення найкращих результатів.
А саме отримання високих урожаїв культур і, відповідно, забезпечення себе
прибутками від реалізації вирощеної продукції. Мова йде і про технічні засоби догляду за
рослинами, і про хімічні засоби захисту культур – гербіциди, інсектициди, фунгіциди та
інші, і про мінеральні добрива. Про роль останніх варто сказати окремо.
Використання мінеральних добрив – це сьогодні фактично обов'язкова умова хорошої
урожайності, адже за десятки років проведення активної господарської діяльності
українські ґрунти втратили левову частку запасів корисних речовин, мінералів та
важливих хімічних елементів. І якщо не забезпечувати посівні площі вищеперерахованими
речами, то годі й сподіватись на тисячі тон пшениці чи, наприклад, сотні тон якісної
картоплі. Отже, мінеральні добрива є необхідними, зручними та дієвими.

Різновиди добрив

Як відомо, потреба рослин у елементах надзвичайно висока. Без азоту взагалі
неможливе існування нічого живого, магній забезпечує урожайність, сірка допомагає
створенню та накопиченню амінокислот, фосфор сприяє процесу фотосинтезу. Взагалі,
перераховувати функції макро- та мікроелементів можна дуже довго, а також описувати
їхню роль для забезпечення активного розвитку сільгоспкультур.
На сьогоднішній день виділяють мінеральні добрива, мікродобрива та тукосуміші. Чим
вони різняться між собою? Мінеральні добрива складаються із одного або декількох
різновидів хімічних макроелементів. Це можуть бути азотно-фосфорні, калійно-сірчані,
азотно-магнієві сполуки тощо. Мікродобрива, як зрозуміло із назви, містять у своєму
складі мікроелементи: марганець, залізо, цинк, молібден та багато інших. Тукосуміші – це
найсучасніша версія добрив, у їхньому складі можуть міститьсь різні важливі елементи у
пропорціях не стандартних, а створених спеціально під замовлення, для вирішення
проблем певного типу ґрунту або певного різновиду культур.

Добрива від «Украгроком»

Чому варто купити мінеральні добрива у компанії «Украгроком»? По-перше, це означає
придбати високоякісну продукцію від найкращих світових та вітчизняних виробників.
По-друге, купити вигідно, тому що ми реалізуємо добрива по помірним цінам. По-третє,
бути впевненим у якості придбаних мінеральних добрив, адже на кожну окрему позицію
ми маємо сертифікат якості.
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