
  

                                    

  
 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

(промисловий сектор) 
 

БІОКОМПЛЕКС-БТУ®  
Біопрепарат для живлення та профілактики хвороб 

 

Опис: рідина від кремового до коричневого кольору зі слабким специфічним запахом. 

 

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л. 

 

Склад: живі бактерії: азотфіксуючі – забезпечують рослини азотом 

 фосфор- та каліймобілізуючі – перетворюють важкорозчинні сполуки на доступні для 

рослин форми: фосфор, калій, інші елементи живлення 

 мікроорганізми з фунгіцидними властивостями – захищають рослини від 

бактеріальних і грибних хвороб 

 компоненти поживного середовища (макро-, мікроелементи та органічні джерела 

живлення). 

Загальне число життєздатних мікроорганізмів продуцента не менше  1,0×109 КУО/см3. 

 

Біологічна дія препарату: 

 підвищує схожість та енергію проростання насіння 

 підвищує коефіцієнт азотфіксації 

 захищає насіння та рослини від збудників хвороб 

 покращує обмінні процеси та живлення рослин 

 покращує якісний склад продукції 

 підвищує урожайність 

 зменшує наслідки стресу у рослин. 

 

Призначення:  

 передпосівна обробка насіння 

 кореневе та позакореневе підживлення проводять у період вегетації у критичні фази 

росту і розвитку рослин 

 

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві 

Культура 

Обробка насіння Обприскування рослин  

Біокомплекс-

БТУ, л/т 

Робочий розчин, 

л/т 

Біокомплекс-

БТУ, л/га 

Робочий 

розчин, л/га 

Зернові 
1,0-2,0 

10-15 

0,4-0,8 

150-300 

Бобові 5-10 

Технічні 4,0-6,0 10-20 

Круп'яні 1,0-2,0 10-15 

Овочеві 
20,0-40,0 мл/кг 0,7-1,0 л/кг 

1,0-2,0 Квіти 

Картопля 0,2-0,4 30-50 

Садові та  

декоративні 
- - 

1,5-2,5 
500-800 

Ягідні - - 300-500 



Перед використанням біопрепарат ретельно збовтують! 
 

  
Біокомплекс-БТУ можна застосовувати і з іншими дозволеними препаратами захисту 

рослин.  
 

Обробку проводити, уникаючи дії прямих сонячних променів, краще вранці або ввечері! 
 

 

Заходи безпеки: 

Біокомплекс-БТУ нетоксичний для людей, тварин та комах! 

При потраплянні препарату на шкіру або в очі – промити водою. 
 
 

Умови зберігання:  

Біопрепарат Біокомплекс-БТУ зберігають в герметичній упаковці, у захищеному від світла 

місці. 
 

Гарантійний строк зберігання від дати виготовлення: 

12 місяців за температури  від 4 0С до 10 0С  або 

 6 місяців - за температури від 10 0С до 15 0С.  
 

В процесі зберігання біопрепарату  можлива зміна зовнішнього вигляду упаковки 

(здуття) та поява більш інтенсивного специфічного запаху. 

 

ТУ У 24.1-30165603-020:2010 

 

Посвідчення про державну реєстрацію: серія А  № 03133 

 

Виробник:  

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

тел./факс (04343) 6 -87- 09 

 

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