ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(приватний сектор)

Живе добриво
Біокомплекс-БТУ®

, біопрепарат для збалансованого живлення та захисту від хвороб
(2 група)

ОПИС: Рідина від кремового до коричневого кольору зі слабким специфічним запахом
ФАСУВАННЯ: 35мл
СКЛАД:
- природні азотфіксуючі бактерії;
- фунгіцидні бактерії широкого спектру дії;
- фосфор - та каліймобілізуючі ґрунтові бактерії;
- інші корисні бактерії (молочнокислі, симбіотичні).
ПРИЗНАЧЕННЯ:
- передпосівна обробка насіння овочевих ;
- кореневе та позакореневе підживлення;
- захист від грибкових та бактеріальних хвороб;
- відновлення корисної мікрофлори ґрунту.
ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ:
- прискорення появи однорідних сходів, підвищення енергії проростання насіння;
- захист рослин від широкого спектру збудників хвороб, без ефекту звикання;
- покращення приживання розсади та саджанців;
- підвищення стійкості до впливу негативних природних факторів (посухи, перепади температури);
- збалансоване живлення рослин;
- покращення розвитку та прискорення термінів визрівання;
- покращення якісного складу продукції (збільшення кількості білка, крохмалю, цукрів та
вітамінів);
- покращення смакових якостей плодів;
- підвищення врожайності на 10-30%;
- підвищення родючості ґрунту.
ЗАСТОСУВАННЯ:
Обробку насіння овочевих культур проводять підготовленим розчином (див. табл.). Насіння замочують
на 20-30 хвилин або обприскують. Оброблене насіння висівають відразу або просушують в затіненому
місці до сипучого стану та використовують протягом доби.
Обробку бульб картоплі та цибулин проводять у затіненому місці обприскуванням або замочуванням у
розчині на 0,5-2 години. Розчин після замочування допускається використовувати декілька разів.
Підживлення кореневе (полив) проводять у фази активного росту та розвитку рослин поливом під
корінь з інтервалом 7-14 днів з розрахунку 1 л робочого розчину (див. табл.) на один саджанець або на 1
м2 насаджень овочевих і плодоягідних культур. Після підживлення проводять полив водою та
мульчування.
Обприскування рослин у період вегетації проводять розчином біопрепарату (див. табл.) 2 – 4 рази з
інтервалом 7-14 днів. Кількість обробок та об’єм препарату для обприскування визначається ростом,
станом рослин, щільністю насаджень. Обробка дає можливість підживити рослини і захистити від хвороб.
Можна поєднати це з обробкою від шкідників. Для підвищення ефективності дії та зменшення токсичності
хімічних препаратів в розчин рекомендовано додавати препарат Липосам або Енпосам – біопрепаратдобриво для органічного землеробства.

Норми витрат біопрепарату Живе добривотм для приватного сектору
Спосіб застосування
Передпосівна
Підживлення
Обприскування
Культура
обробка насіння,
кореневе
рослин у період
бульб, цибулин
(полив)
вегетації
Томати, огірки, капуста та інші
овочі
Квіти
Баштанні
Селера, петрушка, пастернак,
кріп

35мл / 500мл води
на 200г
35мл / 10л води
без обмежень через
7-14 днів

Цибуля, часник

35мл / 10л води
на 20 кг

Бобові
Буряк

35мл / 1л води
на 200г

Картопля

35мл / 10л води
на 30кг

-

-

35мл / 10л води

Плодові та декоративні
дерева, ягідні кущі, виноград,
суниці

(2-4 обробки)
35мл / 10л води

Примітка:
- препарат перед застосовуванням збовтувати
- розчин для обробки та підживлення рослин використовувати в день приготування
- обробку насіння проводити у затінку, уникаючи прямих сонячних променів
- підживлення проводити в похмуру погоду або ввечері чи вранці
- обробляти рослини можна і під час цвітіння та плодоношення
Біопрепарат Живе добривоТМ сумісний з іншими препаратами захисту рослин
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:
Біопрепарат Живе добривотм нетоксичний для людей, тварин та бджіл!
При попаданні препарату на шкіру або в очі – промити водою.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
Зберігати в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці.
Гарантійний строк зберігання біопрепарату Живе добривотм від дати виготовлення:
24 місяці за температури від 4 0С до 10 0С.
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 0(4343) 6-02-94; 6-44-84
Відділ реалізації: тел./факс (044) 594-38-83

