ФітоХелп®
(FitoHelp) II група
БІОПРЕПАРАТ З АНТИМІКРОБНОЮ ТА РОСТОСТИМУЛЮЮЧОЮ ДІЄЮ

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(приватний сектор)
ОПИС. Рідина світло-коричневого або коричневого кольору з слабким, специфічним запахом.
ФАСУВАННЯ. 5 мл.
СКЛАД. Концентрована суміш природних бактерій Bacillussubtilis, титр не менше ніж 4,0•109
КУО/см3, мікро-та макроелементи, біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій:
ферменти, вітаміни, фунгіцидні речовини.
ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ:
• активно захищає від збудників грибкових та бактеріальних хвороб;
• підвищує урожайність культур та поліпшує якість продукції;
• забезпечує рослину азотом, фосфором, мікро-, макроелементами;
• забезпечує антистресову дію до несприятливих кліматичних умов і негативного впливу
пестицидів.
ПРИЗНАЧЕННЯ. Для передпосівної обробки насіння та обприскування с/г культур.
Передпосівна обробка насіння.Обробку проводять в день посіву. Замочують насіння на 1-2
години, після чого його відразу висівають або спочатку підсушують у затінку й висівають не
пізніше, ніж через 8 годин після обробки.
Обробка бульб картоплі і цибулин - перед садінням. Обробку проводять в затіненому місці
обприскуванням насіннєвого матеріалу або замочуванням його в розчині біопрепарату на
декілька годин.
Позакореневе підживлення (обприскування) рослин: у період вегетації 3-4 обробки з
інтервалом 10-15 днів.
Обробку проводити, уникаючи дії прямих сонячних променів, у похмуру погоду або
ввечері.Перед застосуванням збовтувати!Розчин препарату зберігати не більше доби!
Сумісний з іншими препаратами захисту рослин, мікро-, макроелементами,
прилиплювачами, стимуляторами росту, фунгіцидами та інсектицидами біологічної та
хімічної природи.

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ ВИТРАТ ТА СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Культура

Овочеві (огірки,
томати, перець,
капуста, та ін.)
Буряк
Кукурудза
Бобові
Соняшник

Картопля(бульби),
цибулини50-100 кг

Плодово-ягідні
культури,саджанці
фруктових дерев

Хвороби

Бактеріальний рак,
бактеріоз томатів,
слизовий бактеріоз,
борошниста роса,
пероноспороз,
фітофтороз, бура
плямистість,
альтернаріоз, чорна ніж
ка, судинний бактеріоз,
кореневі гнилі,
вертицильоз, сіра та біла
гниль, пліснявіння
насіння, фомоз стебла,
коренеїд, аскохітоз,
церкоспороз, кутаста
плямистість, смугастість
стебла, бактеріальний
опік, сім'ядольний
бактеріоз

Фітофтороз,
ризоктоніоз, в'янення,
суха і мокра гниль
бульб, чорна ніжка
картоплі,
альтернаріоз,
макроспоріоз
Кореневі гнилі, парша,
борошниста роса,
іржа, бактеріальний
рак

Насіння

5 мл/0,5 л
води

Обробка
Коріння
Підживлення
розсади,100
кореневе
од.

По листу

10 мл/5 л
води
5 мл/10 л
води
5 мл/10 л
води

10мл/2-5
л води

-

3-4 рази з
інтервалом
7-10 днів

-

10 мл/10 л
води

Обробка ґрунту: обприскувати розчином препарату 10-20 мл/10-15 л води/1 сотку та розрихлювати
Обробка приміщень і тари для зберігання овочів, фруктів, ягід: обприскати приміщення розчином
препарату 5 мл/3-5 л води. Після обприскування приміщення провітрити.
Обробка овочів, фруктів, ягід перед зберіганням : обприскати овочі, фрукти, ягоди розчином
препарату 5мл/3-5 л води, після чого висушити і скласти в суху оброблену тару для зберігання.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:ФітоХелп® нетоксичний для людей, тварин та комах!
При попаданні препарату на шкіру або в очі - промити водою.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:ФітоХелп® зберігають в герметичній упаковці за температури від 0 °С до
20 °С.
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки від дати виготовлення.
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