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BactoFil A 
Микробиологичен препарат за увеличаване 

естествената продуктивност на почвите 
Общи сведения 

ВactoFil®A е микробиологичен препарат – концентрат 
от почвени микроорганизми и хранителна среда. Него-
вите микроорганизми населяват най-плиткия почвен 
слой. Активността им протича в температурния интер-
вал от 5  до 30 градуса,  при рН на почвите от 5,0 – 8,0,  
при съдържание на хумус не по-малко от 1%  и при 
нормална влажност. При по-ниски температури бакте-
риите забавят, а в последствие преустановяват дей-
ността си като образуват спори.  

На кисели почви с рН под 5,0 процесът на азотфиксация 
е непълноценен или въобще не протича. В условия на 
суша активността на бактериите намалява, без да се преустановява напълно. От 2009 го-
дина в препарата се влагат и щамове, които са най-активни при температура 6 – 10 граду-
са. Това повишава ефективността на препарата при предсеитбеното третиране през есента 
и при пролетното подхранване на есенниците. 

Микроорганизмите на препарата живеят в симбиоза с растенията и със себе си. Хранят се 
с отделяните от растенията сокове, участват в процесите на разграждане и минерализира-
не на органиката в почвата. Те са посредник между растенията и намиращите сe в почвата 
хранителни вещества, като осигуряват равномерно и балансирано хранене на растенията 
през целия период на вегетацията. 

Общото количество хранителни елементи, измерeни в активно вещество, които микроор-
ганизмите могат да доставят на растенията при нормални агроекологични условия, възли-
за на 8-10 кг азот, 3,5 – 4 кг фосфор и 3,5-4 кг калий на декар за период от една година. По 
-важна обаче е функцията им да доставят на растенията микроелементи, да предизвикват 
синтезиране на растителни витамини и фитохормони (cinetines, auxinos, gibberellins), да 
биосинтезират разтворими и неразтворими полизахариди, да подобряват структурата на 
почвата. 

Предназначение  

ВactoFil®А е предназначен за предсеитбено третиране на едносемеделни растения (житни 
култури, царевица, сорго, луковични растения и тревни площи). Внася се чрез инкорпори-
ране по време на предсеитбената подготовка. Водещ принцип е, че колкото по-дълго мик-
роорганизмите бъдат в почвата, толкова ефектът от употребата на препарата ВactoFil®A е по-
голям. При пролетно подхранване на есенниците препаратът не се заорава, като за проник-
ването му в почвата се използва атмосферната влага.  

Дози и срокове на торене 

При предсеитбеното третиране на царевица ВactoFil®А се внася с  
първите пролетни предсеитбени обработки в дозировка 100 
мл/дка разредени с 20  –  40  литра нехлорирана вода.  С това се 
дава възможност още до сеитбата микроорганизмите на препара-
та да натрупат необходимите на растенията хранителни вещества 

и растителни хормони, които да осигурят бързо поникване и успешно развитие на корен-
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ната система. При всички случаи преди сеитбата е необходимо да се направи почвен ана-
лиз за да се установи дали наличните в почвата запаси и очакваното натрупване на такива 
вещества от ВactoFil®А през вегетацията ще може да покрие потребностите на растенията 
както за цялата вегетация, така и през периода на най-интензивно извличане на вещества-
та. В случай, че се очертава дефицит е необходимо да се извърши допълнително подхран-
ване с минерални торове. Трябва да се помни, че храненето на растенията се определя не 
само от количеството на азота, фосфора и калия, а от нивото на най-малко достъпния еле-
мент. 

При третиране на есенниците използването на ВactoFil®А трябва да се съобрази с предшест-
веника и запасеността на почвите с хранителни елементи както и с евентуалната предишна 
употреба на препарата. 

Ако предшественикът е бил култура, която се прибира по-рано от полето или се прави пов-
торка и растителните остатъци на предшественика са били третирани с ВactoFil®, обикновено 
не се тори. 

Ако предшественикът е бил пролетна култура, която е третирана с някой от вариантите на 
препарата, но растителните остатъци не са били третирани, тогава се внасят 50 мл/дка 
ВactoFil®А, разредени в 20 – 40 литра нехлорирана вода. Ако на това поле е имало култура, 
която не е била торена с ВactoFil® и чийто растителни остатъци не са били третирани през 
лятото, или предшественикът е бил култура, която напуска полето по-късно, се внасят пред-
сеитбено 100 мл/дка ВactoFil®А разредени в 20 – 40 литра вода. 

Ако ще се сеят есенници на поле, на което за първи път се предвижда използването на 
ВactoFil®, тогава дозата е 150 мл/дка разредени в 20 – 40 литра вода. 

При пролетното подхранване се внасят още 100 мл/дка ВactoFil®А разредени в 20 - 40 литра 
вода. Ако реакцията на почвения разтвор (рН на почвата) е по-малко от 5,0, но не е по-ниско 
от 4,5, е необходимо при подаването на заявката да се съобщи за стойността на рН на блока, 
за да може да се произведе такъв подвариант на ВactoFil®А, който да отговаря на киселин-
ността на почвата. Ако рН е по-малко от 4,0 е необходимо да се предприемат мерки за нор-
мализиране на реакцията на почвения разтвор и след това да се пристъпи към употребата на 
ВactoFil®  

Редовната употреба на ВactoFil® намалява нуждата от химически 
торове. Препаратът има обаче определени възможности и за по-
лучаването на високи добиви е добре да се прибягва към корек-
тивно торене с минерални торове без да е необходимо да се пре-
късва обичайната експлоатация на земите. Необходимо е да се 
има предвид, че при комбинираното използване на ВactoFil® и 
минерални торове усвояемостта на последните се увеличава от 60 
– 65% на 90 – 95%. При комбинирано използване на ВactoFil® и минерални торове трябва да 
се спазва следния порядък: първо се внася ВactoFil® , а след няколко дни и минералните то-
рове. Обратен е редът, ако се тори с ВactoFil® и органични торове. 

Срокът на годност на препарата ВactoFil® е шест месеца от датата на производството, при 
положение, че се съхранява оригинални опаковки в неразпечатан вид, на сухо, защитено от 
пряко слънчево греене място при температура до 10 С°. 

Преди внасянето на препарата е необходимо да се вземат почвени проби и да се установи 
запасеността на почвата с основните хранителни елементи и рН на почвата. Препаратът има 
сертификат за употреба в биоземеделието издаден от Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 
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