
 
 
 
 
 

 
БІОКОМПЛЕКС-БТУ ПІДВИЩИТЬ ІМУНІТЕТ ВАШИХ РОСЛИН ТА ЗБІЛЬШИТЬ УРОЖАЙ!!! 

 
ПРОБЛЕМИ, які мають бути вирішені завчасно:                                                

- Ослаблені рослини від несприятливих погодних умов                     Без Біокомплексу-БТУ      
- Низький імунітет рослин 
- Дисбаланс у процесі живлення 
- Ураження посівів небезпечними хворобами 
- Масова поява шкідників 
- Стресовий стан після внесення гербіцидів  

РІШЕННЯ, яке пропонуємо для збереження Ваших посівів та отримання 
достойного врожаю: 
БІОКОМПЛЕКС-БТУ 

- Підсилить імунітет ослаблених рослин 
- Пригнітить  розвиток фітопатогенів                                                          
- Покращить ріст кореневої системи та вегетативної маси             
- Забезпечить збалансоване живлення рослин макро- та  

             мікроелементами в доступній формі 
- Підвищить стійкість рослин до несприятливих погодних умов        З Біокомплексом-БТУ 
- Пом’якшить дію хімічних речовин на тканини рослин  

ПЕРЕВАГИ, які неминуче дадуть змогу отримати гарний урожай: 
Має у своєму складі: 
-     Фунгіцидні бактерії, які підвищать стійкість до захворювань 
- Фосфор- і калій мобілізуючі ґрунтові бактерії 
- Молочнокислі, симбіотичні бактерії 
- Макро- і мікроелементи 
- Вітаміни Е; Р; групи В; провітамін А (β-каротин)  
- Вуглеводи 
- Фітогормони 
- Амінокислоти  

Підібрані в оптимальному співвідношенні мікроорганізми виконують свою основну  функцію 
та в той же час доповнюють та посилюють дію один одного. 

 
Основні культури            

(по вегетації) 

Кількість 
Біокомплексу-БТУ 

згідно каталогу, 
л/т л/га 

Рекомендована Основний ефект від застосування 
БІОКОМПЛЕКСУ-БТУ 

 
1. Економія азотних, фосфорних 
добрив, мікроелементів та пестицидів  
на  30 – 50 % 

       2.    Зняття стресу від хімічного    
       навантаження рослин       
       3.    Стійкість до грибкових та  
       бактеріальних захворювань без      
       ефекту звикання (захворюваність 
       культур знижується на 30 – 50 %) 
       4.     Підсилення дії фунгіцидів та 
       інсектицидів, зменшення їх кількості    
       на 20-30% 
       5.   Забезпечення  приросту  врожаю   
       на   20 – 30 %            
       6.   Покращення якості продукції  

норма 
внесення 

л, кг/га 

ціна норми 
га, грн 

Озима пшениця 0,3-0,8 0,4 48,00 
Озимий ячмінь 0,3-0,8 0,4 48 
Озимий ріпак 0,35-0,6 0,35 42,0 
Яра пшениця 0,35-0,6 0,4 48,0 
Ярий ячмінь 0,35-0,6 0,4 48,0 
Ярий ріпак 0,35-0,6 0,35 42,0 

Соя 0,25-0,50 0,4 48,0 
Соняшник 0,35-0,6 0,35 42,0 
Кукурудза 0,3-0,8 0,4 48,0 
Гречка 0,3-0,8 0,4 48,0 
Горох 0,25-0,50 0,25 42,0 
Цукровий буряк 0,35-0,7 0,35 42,0 

БІОКОМПЛЕКС-БТУ – сумісний з мінеральними добривами, мікроелементами, гербіцидами, фунгіцидами та 
інсектицидами. 

З повагою, компанія БТУ-Центр 


