
Препарат спорових бактерій для запобігання грибним захворюванням кореневої системи рослин. Для розширення 
спектру дії препарат можна поєднувати з іншими протруйниками фунгіцидної та інсектицидної дії. Титр бактеріальних 
клітин в 1 мл препарату не менше 2 млрд.  Культури: зернові, зернобобові, олійні, овочеві.

Препарат фосфатмобілізувальних бактерій призначений для обробки насіння сільськогосподарських культур до сівби з 
метою покращення фосфорного живлення рослин. Сприяє активізації ростових процесів, підвищує імунітет рослин. Титр 
бактеріальних клітин в 1 мл препарату не менше 6 млрд. Культури: зернові, зернобобові, олійні, овочеві.

Препарат призначений для покращення розкладу пожнивних решток та поліпшення структури і підвищення родючості 
ґрунту; компостування. До складу препарату входить комплекс спорових бактерій і мікроскопічних грибів, які є антагоні-
стами патогенної мікрофлори та активно руйнують целюлозу і інші органічні субстрати рослинного походження. 

ДЕСТРУКТОР ЦЕЛЮЛОЗИ (ДЦ)

Сіль
Біопрепарати

ськогосподарська
культура

Норма 
витрати на т 

насіння

Ціна за
1 літр/кг, грн.

(з ПДВ)

Біополіц ид (рідкий)
Зернові* 0,5 л

415
Зернобобові 1 л

Ризобофіт (рідкий)
Соя, горох, квасоля, нут, кормові боби, 
люпин
Вика, конюшина, люцерна,  еспарцет, 
буркун, козлятник

1 л 415

0,5 л/100 кг 415

Ризобофіт (торф) 2 кг 275

Фосфоентерин (рідкий)
Зернові* 0,5 л

415
Зернобобові 1 л

ДЦ
(деструктор целюлози)

Компостування 
0,5 кг/га
0,2 кг/т

210
1 кг/га

*Для обробки насіння кукурудзи, соняшника, буряка  використовують 100 мл на п. о.

Контакти Тел.: (044) 587-89-11; (095) 608-58-52; (068) 676-43-41; (063) 702-05-30
           order@rizoaktiv.com; rizoaktiv.com; facebook.com/rizoaktiv

Ризоактив – Р (рідкий)

Соя, горох

2 л 260

Ризоактив – Т (торф) 2 кг 295
Ризоактив – В (вугілля) 2 кг 300

Соя

Органічних залишків до 8 т/га
Органічних залишків більше 8 т/га

Препарат бульбочкових бактерій для передпосівної обробки насіння сої, гороху, квасолі, нуту, кормових бобів, люпину, 
вики, конюшини, люцерни, еспарцету, буркуну, козлятнику. Титр бактеріальних клітин в 1 г препарату не менше 3-4 млрд. 
Для зручності препарат випускається в 2-х марках: рідкій і на основі торфу. Обробку насіння препаратом Ризобофіт 
(рідка форма) проводять у день посіву, як виняток допускається за 18–24 години. Норма витрат препарату на 1 т насіння 
зернобобових становить 1 л, бобових трав – 0,5 л/100 кг,  на 1 тону насіння сої - 2 кг. 

Інноваційний препарат високоактивних конкурентоздатних бульбочкових бактерій призначений для обробки насіння 
сої та гороху до сівби. Титр бактеріальних клітин в 1 г препарату не менше 4-6 млрд. Для зручності препарат випускаєть-
ся в 3-х препаративних формах: рідкій, на основі торфу, на основі активованого вугілля. Використання препарату 
Ризоактив марки Р дозволяє проводити обробку насіння за 1 місяць до посіву, марки Т та В за 14 днів. Термін зберігання 
продукту 6 місяців при температурі +5 - +8 °С. Норма витрат препарату на 1 т насіння становить 2 л або 2 кг. 


