
BINOC ТК
Сухий інокулянт для

технічних культур

Комплексний інокулянт на основі
графітно-талькової суміші для передпосівного 

обробітку насіння (включаючи протруєне) 
цукрових буряків, ріпаку, гірчиці з метою 

отримання максимальної реалізації
потенціалу культури

Діюча речовина
Відібрані мікробіологічні культури - антагоністи 
збудників кореневих гнилей, культури-азотфіксатори 
та фосфор-калій мобілізатори, фітогормони, 
антибіотики, вітаміни, амінокислоти і регулятори 
росту, набір ключових мікроелементів.
Загальний титр: не менше 1х1011 КУО/г.

Препаративна форма
Нерозчинний порошок.

Упаковка
0,5 кг - пакет zip-lock.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +2 °С до +25 °С в сухому, 
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
12 місяців.

КУЛЬТУРИ НОРМА ВИТРАТ

Цукровий буряк 0,05 кг на 3 посівні одиниці

Ріпак, гірчиця
0,05-0,075 кг на 1,5 млн. насінин

0,075 кг на 10 кг насіння

Гарбузи 0,10 кг на 10 кг насіння

ВИГОДИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Підвищення на 10-20% енергії проростання насіння навіть за 

стресових умов.
• Швидке формування потужної кореневої системи.
• Формування ризосфери з корисної мікрофлори.
• Пригнічення ґрунтових збудників бактеріальних і грибних 

хвороб впродовж всього періоду вегетації.
• Зниження фітотоксичної дії при застосуванні грунтових 

гербіцидів, протруювачів.
• Підвищення врожайності культур на 7-19%.
• Застосування препарату дає можливість заощадити на 

використанні компонентів для змащування механізмів сівалок 
на основі тальку та графіту.

• Покращення азотного та фосфор-калійного живлення рослин, 
підвищення коефіцієнту засвоюваності поживних елементів з 
мінеральних добрив.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Препарат нерозчинний у воді.
• Призначений для обробки насіння тільки сухим методом 

в сівалках чи в мішках з насінням. Для чого його потрібно 
рівномірно розподілити по насінню в бункері сівалки або 
висипати потрібну норму препарату в мішок з насінням, добре 
перемішати та висипати у сівалку. Для полегшення дозування 
препарату в упаковці міститься мірна ложка.

• Препарат можна наносити на насіння за 3 місяці до посіву.

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Інокулянт BINOC ТК дозволяється застосовувати на попередньо 

протруєному насінні, проте протруєння насіння.
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