
 

 

 
 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

(приватний сектор) 
 
 

ФІТОЦИД
®

-р + ЛИПОСАМ
®

  

набір для біозахисту 2 в 1  

(ІІ група) 
 

 

 

ОПИС. Фітоцид
®

-р – рідина світло-коричневого або коричневого кольору зі слабким, специфічним запахом;      

              Липосам
® 

–  гель від  світло-сірого до бежевого кольору. 

 

СКЛАД. Діючі чинники: Фітоциду
®

-р – життєздатні клітини продуцента Bacillus subtilis в кількості                     

(1-9)×10
9
 КУО/см

3
; Липосаму

® 
- липкогенна композиція біополімерів природного походження. 

 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ:  
- передпосівна обробка насіння зернових, зернобобових, олійних культур, овочів, квітів, бульб 

картоплі і цибулин 

- замочування коренів розсади овочевих і ягідних культур, молодих саджанців дерев  

- кореневе та позакореневе підживлення рослин у період вегетації  
 

 

Таблиця - Норми витрат та спосіб застосування 
 

Культура 

Спосіб застосування 

Передпосівна 

обробка 

насіння 

Обробка коренів 

розсади, 

саджанців перед 

садінням  100 од. 

Підживлення 

кореневе 

Обприскування 

по листу* 

Овочеві: капуста, огірки, 

томати, перець, баклажани, 

дині, кавуни, кабачки, ін. 

Буряк, кукурудза, 

зернобобові 

Квіти, трава для газонів 

1 набір*/0,5 л 

води 
1 набір* /5 л води 

1 набір*/ 10 л 

води 

 

1 набір*/10 л води 

 

3-4 рази 

з інтервалом 

7-10 днів 
Картопля (бульби), 100 кг 
 

Цибуля, часник, 5 кг 

1 набір*/5 л 

води 
- 

Плодово-ягідні культури 

Саджанці фруктових дерев 

 

- 

 

1 набір*/10 л води 

*набір: Фітоцид
®

-р (15 мл)  + Липосам
® 

(8 мл) 

 
ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ 

Фітоцид
®

-р + Липосам
®

 застосовують у вигляді водного розчину. Розчинення обов’язково 

проводять поступово. Спочатку необхідно вилити вміст набору в ємність, додати воду (1:1) та перемішати 

суміш до однорідності. Потім довести об’єм робочого розчину водою до об’єму, вказаного в табл.  

 

Розчин використовувати в день приготування! 

Обробку насіння та підживлення проводити, уникаючи дії прямих сонячних променів, 

ввечері або вранці! 



ЗАСТОСУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ 
 

Передпосівна обробка насіння 

Насіння замочують на 1,5-2 години у розчині для обробки, промокають і відразу висівають або 

просушують в затіненому місці до сипучого стану.  
 

Обробка цибулі, часнику, бульб картоплі, цибулин (бульб) квітів 

Обробку проводять обприскуванням насіннєвого матеріалу або замочуванням його в робочому 

розчині на декілька годин.  Розчин після замочування допускається використовувати декілька разів. 
 

Обробка розсади перед садінням 

Корені рослин обмокують у розчині препарату, а горщечну розсаду –  обприскують. 
 

Підживлення кореневе 

Проводять поливом під корінь при садінні рослин у ґрунт і далі з інтервалом 7-10 днів з 

розрахунку 1 л робочого розчину на один саджанець або на 1 м
2
 насаджень овочевих і плодоягідних 

культур. Після підживлення рослини поливають водою,  ґрунт мульчують. 
 

Обприскування по листу 

Рослини обприскують робочим розчином, починаючи  з  появи  сходів, і далі – в період  вегетації            

3 - 4  рази з інтервалом 7-10 днів.  

 

ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ 

Фітоциду
®

-р: 

- захист рослин від широкого спектру збудників грибкових і бактеріальних хвороб 

- підвищення  схожості та енергії проростання насіння 

- зміцнення імунної системи, стимуляція росту та розвитку рослин 

- прискорення та подовження фази цвітіння, покращення декоративності рослин 

Липосаму
®

: 

- закріплення на рослині або насінні Фітоциду
®

-р та подовження його дії 

- покращення надходження поживних речовин у рослини. 

- забезпечення захисту насіння і рослин від механічних пошкоджень, пересихання, в’янення; 

- збереження вологи на кореневій системі і листі рослин. 

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ: 

Препарати Фітоцид
®

-р та Липосам
® 

нетоксичні для людей, тварин та комах! 

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

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 

Набір зберігають у герметичній упаковці за температури від 0 до 20 
0
С.  

Гарантійний термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення. 

 

Липосам
®
: ТУ У 24.1-30165603-016:2007  

                     Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/9210 від 26.02.2007 р. 

 

Фітоцид
®
-р: ТУ У 24.1-30165603-017:2007  

                       Посвідчення про державну реєстрацію: серія А № 03625 

 

ВИРОБНИК:  

ПП «БТУ-Центр», 24321, м. Ладижин, Вінницька обл., вул. Будівельників, 35,                

тел./факс 0(4343) 6-02-94; 6-44-84. 
 

Відділ реалізації: тел./факс  (044) 594-38-83. 

 


