
  

 

 
 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

(агропромисловий комплекс) 

МІКОФРЕНД®-т 

комплексний мікоризоутворюючий біопрепарат  

Опис: сипка маса від коричневого до чорного кольору зі специфічним запахом. 

Фасування: 1 кг 

Склад: діючим чинником біопрепарату МІКОФРЕНД®-т є комплекс агрономічно цінних 

мікроорганізмів: 

 мікоризоутворюючі гриби: Glomus sp. 

 ризосферні мікроорганізми, що підсилюють утворення мікоризи: Trichoderma harzianum, 

Pseudomonas fluorescens, Streptomyces sp. 

 фосфатмобілізуючі бактерії та бактерії з фунгіцидними та бактерицидними властивостями: 

Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Bacillus muciloginosus, Enterobacter sp. 

Загальне число життєздатних клітин  не менше ніж 1,0 × 108  КУО/г.  

Наповнювач – стерильний торф. 

Призначення:  

 передпосівна обробка насіння 

 приготування субстрату до висіву насіння 

Біологічна дія біопрепарату: 

 покращує схожість насіння та приживання розсади і саджанців 

 збільшує площу поглинання води та елементів живлення кореневою системою за рахунок 

посилення коренеутворення та утворення мікоризи 

 забезпечує рослини збалансованим мінеральним живленням, а також вітамінами, 

фітогормонами, амінокислотами 

 забезпечує утримання вологи в кореневій зоні рослини 

 захищає рослини від збудників кореневих гнилей  та пліснявіння насіння 

 підвищує стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища 

 підвищує урожайність рослин 

 покращує якісні показники продукції 

Спосіб застосування: 

 передпосівну обробку насіння проводять у день посіву шляхом механізованої або ручної 

обробки посівного матеріалу, рівномірно змішуючи біопрепарат з насінням 

 для обробки насіння використовують будь-яке стандартне обладнання 

 для приготування субстрату до висіву насіння рекомендовану кількість біопрепарату ретельно 

змішують з ґрунтосумішшю для рівномірного його розподілення 

Особливості застосування:  

 після відкриття упаковки МІКОФРЕНД®-т необхідно використати протягом доби 

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві 



 

 

Культура Обробка насіння, кг/т 
Приготування субстрату до 

висіву насіння 

Зернові 1,0-1,5 - 

Кукурудза 3,0-5,0 - 

Технічні 6,0-8,0 - 

Бобові 1,0-1,5 - 

Овочі 20-30 г/кг 5-10 г/кг  

Заходи безпеки: 

МІКОФРЕНД®-т безпечний для людей, бджіл, тварин! 

При попаданні біопрепарату на шкіру або в очі – ретельно промити їх великою кількістю води.  

 

Умови зберігання: 

МІКОФРЕНД®-т зберігають у герметичній упаковці виробника, у захищеному від світла місці. 

 

Гарантійний строк зберігання:  

24 місяці від дати виготовлення за температури від 4 0С до 15 0С.  

 

ТУ У 24.1-30165603-020:2010 

Посвідчення про державну реєстрацію: серія А № 06047 

Виробник: ПП «БТУ-Центр», Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Будівельників, 35,   

тел.: (04343) 6-96-28. 

Місце виготовлення: Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 10 а. 

Відділ збуту: тел./факс: (044) 594-38-83, 594-38-84 

 


