
 

      
 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 

(промисловий сектор) 
 

ЕНПОСАМ 

ІІ група 

біопрепарат-добриво для живлення та захисту рослин 

з прилиплюючими властивостями 

 

Опис: Гель від бежевого до бежево-коричневого кольору. 

 

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л 

 

Склад: Біопрепарат містить діючий чинник – живі клітини природної 

фосформобілізуючої бактерії Paenibacillus polymyxa в кількості не менше 

1,0×107 КУО/дм3 та полімери мікробіологічного походження.  

 

Біологічна дія препарату: 

 закріплює біопрепарати, інші засоби захисту та живлення рослин на 

посадковому матеріалі, забезпечує їх тісний контакт з обробленою 

поверхнею; 

 має рістстимулюючі, фосформобілізуючі властивості; 

 мікроорганізми мобілізують недоступні для рослин елементи живлення з 

мінеральної частини ґрунту; 

 відновлює природні ґрунтотворні процеси. 

 

Призначення: 

• обробка насіння, бульб картоплі, цибулин; 

• замочування коренів розсади; 

• обприскування рослин; 

 

Особливості застосування: 

 біопрепарат застосовують у вигляді водного розчину. Розчинення проводять 

поступово: необхідну кількість препарату розмішують у воді (1:1) до 

однорідного розчину, доливаючи воду малими дозами до необхідного для 

обробки об’єму;  

 обробку бажано проводити у безвітряну погоду, ввечері або вранці, 

уникаючи дії прямих сонячних променів. 



Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві 

 

Культура 

Передпосівна 

обробка 

Замочування 

коренів рослин 

Обприскування 

рослин у період 

вегетації 

Енпосам, 

л/т 

Робочий 

розчин, 

л/т 

Норма, 

мл/1000 

од. 

Робочий 

розчин, 

л/1000 

од. 

Енпосам, 

л/га 

Робочий 

розчин, 

л/га 

Зернові 

0,2-0,5 

10-15 

- - 0,2-0,3 

150-300 

Бобові 5-10 

Круп’яні 10-15 

Технічні 15-25 

Картопля 30-50 

Буряк 0,7-1,0 10-15 

Овочеві 
10-15 

мл/кг 

0,7-1,0 

л/кг 

15,0-

25,0 
20-50 0,5-1,0 

Виноград, 

ягідні 

- - - - 

1,0-2,0 300-500 

Садові, 

декоративні 

дерева та кущі 

1,5-2,5 500-800 

 

Заходи безпеки: 

Біопрепарат Енпосам  нетоксичний для людей, тварин та комах! 

При попаданні препарату на шкіру або в очі – промити водою. 

 

Зберігання:  

Біопрепарат Енпосам  зберігають у герметичній упаковці за температури від      

0 0С до 20 0С. 

 

Гарантійний термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення. 
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