
България, София, Дружба 1 бл. 70, 
Тел./факс: 02/ 973 07 97, 

www.agrobio.bg, office@agrobio.bg 

 

BactoFil С 
Микробиологичен препарат за увеличаване  

естествената продуктивност на почвите 

Общи сведения 

ВactoFil® С е микробиологичен препарат представляващ комбинация от почвени микроорганизми и 
хранителна среда. Съдържа по-агресивни целулозоразграждащи микроорганизми. Активността им 
протича в температурния интервал от около 0  градуса,  при рН 
на почвите от 5,0 – 8,0, при съдържание на хумус не по-малко от 
1%.   На кисели почви с рН под 5,0  активността на 
микроорганизмите е забавена. От 2009 година в препарата се 
влагат по заявка такива разновидности на щамовете, чиято 
активност е най-голяма  при температура над 15  градуса 
(летен подвариант на препарата), с което  се повишава 
ефективността му  при разлагането на растителните 
остатъци. .Разработен е подвариаант за кисели почви с рН 
4,0  -  5,0.  Производството на този подвариант се извършва по 
заявка. 

Процесите на разграждането на целулозата са свързани с отделянето на значителни количества вода, 
което благоприятствува следващата вегетация. 

По тази причина препоръчваме използването на препарата Stokosorb® в дозировка 2 - 4 кг/дка или на 
друг хидрогел, с цел влагата да бъде съхранена. 

Предназначение 

ВactoFil®С е предназначен за разграждането на растителните остатъци от царевица и слънчоглед.   
Целта е не толкова да се възстановят  извлечените по време на вегетацията хранителни вещества, а 

да се облекчат следвщите почвени обработки. Остатъците от тези 
култури се разграждат за няколко месеца, като  престават да бъдат 
пречка за нормалните почвени обработки и сеитба. 

Летният подвариант може да се използва дновременно с ВactoFil®В 
в пропорция 1:1 за разлагане на сламата, като целта да се повиши 
почвената влагозапасеност, което е от особено значение, ако на 
тези площи ще се сеят есенници.  За проникването на ВactoFil® на 
клетъчно ниво в растителните остатъци е препоръчително да се 

използва омокрителя ТЕГОПЛАНТ® в дозировка 10 мл/дка. Както и другите варианти на препарата, 
ВactoFil®С се внася се чрез инкорпориране,  като надробените и напръскани растителни остатъци се 
заорават с плуг, дискова брана или друга обичайна почвообработваща техника. 

Микроорганизмите на препарата отделят токсини, които блокират развитието на патогенната 
микрофлора.  

Редовната употреба на микробиологичния препарат ВactoFil® С 
води до подобряване на почвената структура, намалява нуждите 
от торене, снижава съществено производствените разходи за 
единица продукция.  
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