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Ось і у цьому році в рамках 
виставки-ярмарку компанією був про-
ведений науково-практичний бізнес-
семінар з висвітлення таких тем: Ке-
рувати родючістю можна! Стресові 
умови 2011-2012 рр. Практичний до-
свід та результати.

Компанія «БТУ-Центр» працює на 
ринку України вже 12 років. Чільне 
місце в асортименті продукції займа-
ють біопрепарати для рослинництва, 
висока ефективність яких багатора-
зово підтверджена на практиці у гос-
подарствах України. З кожним роком 
попит на продукцію зростає, розши-
рюються партнерські зв’язки, збільшу-
ються обсяги виробництва.

До учасників семінару з вітальним 
словом звернулася директор з пер-
спективи та розвитку компанії «БТУ-
Центр», кандидат технічних наук, ла-
уреат Державної премії в галузі нау-
ки і техніки Валентина Антонівна Бо-
лоховська. Вона розповіла, як навіть в 
стресових умовах 2011-2012 р.р. гос-
подарства отримали гідний врожай, 
використовуючи біопрепарати, розро-
блені та виготовлені компанією «БТУ-
Центр». Серед таких господарств – ФГ 
«Жевега М.Г.». Керівник господарства 
отримав не лише збільшення врожай-
ності пшениці на 10 ц з гектара (!), а 
й якісне насіння пшениці 1-го та 2-го 
класів. Цей результат був досягнутий 
завдяки використанню Біокомплексів 
та Біодеструктора стерні. Біопрепара-
ти сприяли кращому розвитку коре-
невої системи, підвищенню імунітету 
рослин, захисту від хвороб впродовж 
всього періоду розвитку рослин. От-
же, керувати родючістю можна! Прак-
тичний досвід та результати вкотре це 
підтверджують.

Біокомплекси-БТУ – високоефек-
тивні біопрепарати, розроблені ком-
панією «БТУ-Центр» за спеціальни-
ми рецептурами з урахуванням біо-
логічних вимог кожної сільськогос-
подарської культури. Результат від їх 
застосування:
● Збільшують урожайність на 10-

30%;
● Підвищують якість врожаю (вміст 

клейковини, протеїнів, вітамінів);
● Підсилюють імунітет ослаблених 

рослин;
● Захищають від широкого спектру 

хвороб;
● Покращують ріст кореневої системи 

та вегетативної маси;
● Забезпечують збалансоване жив-

лення рослин макро- та мікроеле-
ментами в доступній формі;

● Підвищують стійкість рослин до не-
сприятливих погодних умов – моро-
зостійкість та  посухостійкість;

● Знімають стрес від хімічного 
навантаження.
У своїй доповіді провідний фа-

хівець компанії «БТУ-Центр» Олек-
сандр Володимирович Ростоцький 
розповів про вивчення ефективнос-
ті Біокомплексу-БТУ при вирощуванні 
озимого ячменю сорту «Луран» в ТОВ 
«Куриловецьке і К» с. Курилівці, Жме-
ринський р-н, Вінницька обл.

Посів проведений 29.09.2011 р. на 
дослідній ділянці 8,8 га., а проба віді-
брана 09.11.2011 р.

Придбане насіння озимого ячме-
ню було оброблене хімічним протруй-
ником. Перед висівом додатково про-
ведено обробку насіння біопрепарата-
ми Біокомплекс-БТУ (1,5 л/т) та при-
липлювач Липосам (0,3 л/т). Порівня-
но з контролем, висота рослин у дослі-
ді вища на 1-2 см, коренева система – 
довша на 4-5 см, розгалуженіша, кіль-
кість корінців перевищувала контроль.

Осінь минулого року була без опа-
дів, рослини в зиму ввійшли осла-
бленими, а навесні їх ще й пошкоди-
ли приморозки. Попри це обстежен-
ня рослин із другого відбору проб 
(07.04.2012 р.) показало: вузол кущен-
ня в дослідних рослинах – міцніший, у 
діаметрі – товщий, висота рослин – на 
3-4 см більша, коренева система – на 
2-3 см довша.

27 квітня 2012 р. посіви дослід-
ної ділянки обробили Біокомплексом-
БТУ для обприскування рослин у пе-
ріод вегетації в кількості (0,6 л/га) та 
прилиплювачем Липосам (0,25 л/га). 
28.06.2012 р. третій відбір проб по-
казав: рослини в досліді вищі, кра-
ще виповнений колос, більша густота 
на площі 1 м2, менше недогонів. Маса 
1000 шт. зерен у досліді дорівнювала 
51,7 г, у контролі – 48,2 г.

3 липня 2012 р. господарство зібра-
ло врожай озимого ячменю: 51,5 ц/га – 
в дослідному варіанті, 41,5 ц/га – на 
контролі. За ціни зерна озимого яч-
меню 1700 грн./т прибавка врожаю 
склала 10 ц/га, що в грошовому екві-

Керувати родючістю можна! 
Стресові умови 2011-2012 рр.

5-8 вересня 2012 року в м. Києві відбулась ХХІV Міжнародна агро-
промислова виставка-ярмарок «АГРО-2012». Це щорічний міжнарод-
ний форум в агропромисловому комплексі, який привертає все біль-
ше і більше увагу вітчизняних та зарубіжних учасників. Компанія 
«БТУ-Центр» (м. Ладижин) щороку бере участь в роботі виставки як 
український виробник мікробних біопрепаратів для потреб сільсько-
го господарства.
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валенті – 1700 грн. Витрати на біопре-
парати дорівнювали 131 грн. Чистий 
дохід із гектара становив 1569 грн.

Також на бізнес-семінарі агроном-
консультант компанії «БТУ-Центр» Во-
лодимир Анатолійович Білко роз-
крив тему «Біодеструктор стерні. 
Практичний досвід та результати 
застосування». Це унікальний за сво-
єю властивістю та функціональністю 
біопрепарат. Адже він призначений 
для обробки стерні та ґрунту після зби-
рання врожаю злаків, кукурудзи, сор-
го, бобових, овочевих та інших куль-
тур, а також сидератів безпосередньо 
перед дискуванням. Застосування Бі-
одеструктора стерні сприяє приско-
ренню розкладання пожнивних, сиде-
ральних та інших рослинних решток, 
підвищенню родючості ґрунту та його 
оздоровленню за рахунок пригнічення 
розвитку збудників рослинних хвороб.

У згаданому вище ТОВ «Курило-
вецьке і К» 6 жовтня 2011 року по-
жнивні рештки сої обробили Біоде-
структором стерні в кількості 1,5 л/га, 
після чого був проведений посів ози-
мої пшениці сорту Фарандоль.

Площа посівів 53 га, з яких: до-
слід – 13 га, контроль – 40 га.

3 липня 2012 р. на даному полі бу-
ло зібрано врожай: дослід – 50,3 ц/га, 
контроль – 42 ц/га, різниця – 8,3 ц/га! 

Економічна ефективність використан-
ня Біокомплексів-БТУ склала: ціна зер-
на озимої пшениці – 1750 грн./т, при-
бавка врожаю в грошовому еквівален-
ті – 1453 грн./га, витрати на біопре-
парати – 112 грн./га, чистий дохід – 
1341 грн./га!

Висновок: процесом деструкції по-
жнивних решток необхідно і можна 
керувати! Адже використання Біоде-
структора стерні дозволяє:
● зменшити ризик захворювання 

культур,
● підвищити ефективність викорис-

тання вологи рослинами,
● економити на паливі та добривах,
● підвищити родючість ґрунту,
● забезпечити одночасно економічно 

стабільний рівень виробництва.
Валентина Антонівна Болохов-

ська ознайомила учасників семі-
нару з новинкою від виробника – 
біопрепаратом-БТУ ЕКО-СТЕРН для 
прискореного розкладання рослин-
них решток. Це посилена форма де-
структора стерні, спеціально розробле-
на для розкладання решток соняшни-
ку, кукурудзи та інших грубостебло-
вих рослинних решток. Було відмі-
чено, що цей біопрепарат більш кон-
центрований, має «подвійну силу», на-
правляє процес розкладання в потріб-
ному напрямку.

Особливості ЕКО-СТЕРНУ:
● має збільшену концентрацію агро-

номічно цінних мікроорганізмів;
● ефективно розкладає рослинні 

решт ки;
● не втрачає ефективність в умовах 

дефіциту вологи;
● має високу стабільність в широко-

му діапазоні температур (від 3°С до 
45°С);

● збагачує грунт органікою і доступ-
ними елементами живлення рослин;

● збільшує продуктивність сільсько-
господарських культур;

● зменшує норму внесення мінераль-
них добрив;

● оздоровлює грунт та відновлює його 
родючість.
Як же цей препарат діє? На це та 

інші запитання можна було отримати 
вичерпні відповіді з підтвердженими 
прикладами від представників компа-
нії, присутніх на семінарі.

Ті учасники семінару, які неодно-
разово користувалися продукцією 
«БТУ-Центр», ще раз впевнилися в до-
цільності застосування біопрепаратів. 
А ті, хто ніяк не наважувався засто-
сувати їх на практиці, переконалися 
– це запорука вирощування екологіч-
но безпечної продукції для збережен-
ня здоров’я людей.

Виробник:  ПП «БТУ-Центр»  тел./факс:  (04343) 6-02-94
 Консультації агронома:  тел.: (04343) 6-40-15,  (096) 910-91-95

     Відділ реалізації:  (044) 594-38-83,  594-38-84, (067) 656-09-95
www.btu-center.com,  e-mail: info@btu-center.com


