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Мікроби, що дбають про наше здоров’я

Володимир ВІЛЬОВИЧ

ПП «БТУ-Центр» знаний друг природи й надійний помічник у вирощуванні
безпечних здорових продуктів як у відкритому грунті, так і в теплицях.
Зустрівшись із Володимиром Білко, провідним спеціалістом з агротехнологій
цього підприємства, ми попросили його розповісти про секрети використання
корисних бактерій при вирощуванні екологічно чистої продукції. І почули багато
цікавого й корисного.

- В Україні чималий дефіцит українських овочів, – констатував Володимир. - Особливо бракує якісної городини.
Тому наш колектив прагне запроваджувати нові технології,
які б забезпечували людей не лише великими, гарними
плодами, а передусім «їстівними», тобто екологічно чистими й абсолютно безпечними.
Цього року ми пропонуємо вже відомі й випробувані багатьма сільгоспвиробниками Азотофіт, Фітоцид, Липосам,
а ще й новинку – Біокомплекс, для овочів і плодово-ягідних
культур. Біокомплекс має різні штами мікроорганізмів, які
«фіксують» азот, мобілізують фосфор і калій, що дуже важливе й для капусти, й для огірків, і для томатів та й для будьяких овочів.
Діючою основою Фітоциду є клітини природних ендофітних
бактерій.
Є в нас і такий препарат, який при внесенні по стерні,
допомагає розкладати органіку, перетворюючи її в чудове
біологічне добриво – компост. А в теплицях, завдяки нашим препаратам, можна значно прискорити період вирощування овочів. Це має неабияке значення для успіху
в господарюванні на закритому грунті. Адже, навіть на

Липосам

протязі 10 днів ціни можуть дуже змінитися. І той, хто
встигне виростити свій продукт швидше, завжди буде на
висоті.
- Чув, що Ваша компанія має добрий авторитет у науковому світі…
- Це так, адже ми співпрацюємо з 15 науковими закладами України, які досліджують нашу продукцію. Препарати випробовуються на насінні не лише вітчизняної,
а й зарубіжної селекції. Результати доволі позитивні.
Пропоновані нами препарати легко застосовувати, як при
крапельному зрошуванні, так і при звичайному поливі.
- Якого ж можна очікувати зростання врожаю?
- Скажімо, огірків можна виростити на 30% більше.
Покращується вегетація культур, знімається стрес при
пересадці розсади. Насіння проростає краще і швидше, збільшується кількість зав’язів, покращується якість
готової продукції.
- І від хвороб рослин біологічний спосіб захисту найкращий,
напевне…
- Так. І передусім тому, що цей спосіб підвищує імунітет
рослини. Нині, скажімо, великої шкоди помідорам
завдає фітофтороз. А після внесення нашого біологічного
Фітоциду, буквально пара листочків відпадає й далі хвороба не йде.
- А для кращого зберігання плодів саду і городів у вас щось
є?
- Безперечно. Для запобігання розтріскуванню стручків
бобових культур, ріпаку, коробочок льону та бавовника
під час дозрівання і збирання урожаю рекомендуємо робити обробку препаратом Липосам, який має унікальні
липкогенні властивості. Для покращення зберігання
фруктів та овочів корисно буде обприскати продукти, тару
та поверхні приміщення розчином Фітоциду.
А ще Володимир БІЛКО акцентував, що мікроорганізми
здатні перетворювати органічні та мінеральні сполуки грунту у доступні для рослин речовини. Іншими словами – саме
мікроби «годують» рослини, роблячи їх безпечними й корисними.
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