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Шановні аграрії, партнери та друзі!

З раннього дитинства нам говорили про дбайливе ставлення до рідної 
землі. Нас вчили цінувати багатство нашої природи: красу полів, озер і 
садів. Дорожити чистим повітрям і безкрайніми просторами рідного краю.

Сьогодні в епоху хімізації сільського господарства наша земля потребує 
допомоги – пестицидне навантаження на рослини, виснаження ґрунтів і 
нафтові забруднення наносять шкоду її здоров’ю. Ми повинні її оберігати 
та піклуватися про неї заради здоров’я наших дітей та онуків.

Компанія «БТУ-Центр» – це колектив небайдужих людей, що дбають 
про здоров’я ґрунтів, рослин, тварин і врешті решт людей. Ми виробляємо 
мікробні та ферментні препарати для захисту та живлення рослин, 
оздоровлення ґрунтів, біопрепарати для тваринництва та ін. Наші агроно-
ми завжди проконсультують та за потреби розроблять технології вирощу-
вання, враховуючи особливості кожного господарства.

Рідна земля потребує любові, праці та відданості. Тому ми постійно 
вдосконалюємо якість наших біопрепаратів, проводимо наукові, лабора-
торні та практичні дослідження. Нашу продукцію можна застосовувати як 
в інтегрованому, так і в органічному землеробстві, що підтверджує міжна-
родний сертифікат Organic Standard.

Вже 20 років ми успішно допомагаємо аграріям отримувати якісні, 
багаті та здорові врожаї. Разом ми плекаємо здоров’я нашої країни. Приєд-
нуйтесь – здоров’я землі в наших руках!

Колектив компанії «БТУ-Центр»
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Серед працівників
нашої компанії −

лауреати Державної
премії України в галузі

науки і техніки

Ми з радістю ділимось
з Вами знаннями та досвідом,

щорічно проводячи
наукові семінари та зустрічі

2000-2001

20 РОКІВ ДОСВІДУ ДЛЯ ВАС

Заснування
компанії

«БТУ-Центр»

На базі
підприємства діє

власна сучасна
атестована лабораторія

Наш колектив −
мікробіологи, хіміки,

біохіміки та технологи
з досвідом роботи

понад 35 років

Вирішення
екологічних проблем

Виробництво
першої продукції

для нафтогазовидобувної
промисловості

Потужності
виробництва

складають понад
10 000 т/рік

Виробництво продукції
для сільського господарства

1999
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Плідно співпрацюємо
з багатьма науковими

інститутами
(130 науково-дослідних робіт, 

15 кандидатських
і 3 докторські дисертації) 

Ми прийняли участь
у 40 провідних

агровиставках України

Отримали нагороди 
«Трудова слава» та «Лідер 

національного бізнесу»

Сертифікат Органік Стандарт, 
який засвідчує, що біопрепарати 

компанії «БТУ-Центр» можна
застосовувати в органічному 

землеробстві

Розширення ринків збуту
(Росія, Білорусь, Молдова,

Казахстан, Киргизія, Латвія, 
Болгарія, Сербія)

2010-2011

2014-2019

В
И

РОЩУЙ ОРГАНІЧН
Е!

BE ORGANIC!
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ВИРОБНИЦТВО

Компанія «БТУ-Центр» має власне виробництво, де уже понад 
20 років під пильним наглядом висококваліфікованих спеціаліс-
тів відбувається створення мікробних препаратів для живлення 
та захисту рослин. Дотримання усіх санітарно-гігієнічних та 
технологічних норм відкриває все нові і нові горизонти перед 
продукцією нашого виробництва на території усієї України, а 
також поза її межами. 

Виробничі можливості компанії щороку зростають та розвивають-
ся. У 2007 році була введена у дію технологічна лінія для фасування 
продукції приватного сектору. На підприємстві постійно прово-
дяться експериментальні, науково-дослідницькі, лабораторні та 
дослідно-промислові роботи з розробки нових препаративних 
форм біопрепаратів та оптимізації технологій їх застосування.

Компанія «БТУ-Центр» бере активну участь у розвитку та вдоско-
наленні екологічної політики країни, а також гарантує  безпечні 
умови праці для своїх робітників. Виробництво та продукція не 
шкодить довкіллю та відповідає усім екологічним стандартам. З 
метою покращення стану навколишнього середовища, ми впрова-
джуємо використання тарного пакування, виробленого із вторин-
ної сировини та сприяємо його неодноразовому застосуванню. 
Ми змінюємо на краще не лише себе, а й усіх з ким співпрацюємо.

Головні принципи нашого виробництва:
Гарантія якості та безпеки продукції
Безпека здоров’я на робочому місці
Збереження навколишнього середовища
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НАУКА І РОЗВИТОК

Усім відомо, що інновації є ключовим фактором розвитку 
кожної компанії. Саме тому ми приділяємо особливу увагу 
науковим дослідженням та постійно інвестуємо в майбутнє.

Активна співпраця із науковими закладами та сільськогоспо-
дарськими підприємствами України допомагає досягати мак-
симального професіоналізму. Серед наших партнерів: 

• Національні Аграрні Університети (ВНАУ м. Вінниця, 
УНАУ, м. Умань);

• Наукові Інститути (землеробства, садівництва, захисту 
рослин та агроекології УААН м. Києва; рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва м. Харкова).

• Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного 
НАН України.

Ми щорічно проводимо науково-практичні конференції, семі-
нари, де інформуємо про результати досліджень, виробничих 
випробувань щодо ефективності наших біопрепаратів.
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За рахунок безперервної науково-дослідницької діяльності у 
стінах атестованої лабораторії нашого підприємства втілюються у 
життя все нові і нові ідеї. Професіоналізм та творчий потенціал 
мікробіологів сприяє виробництву високоякісних препаратів для 
живлення та захисту рослин. Ми уважно стежимо за потребами 
ринку і постійно поповнюємо асортимент продукції. За роки 
своєї діяльності компанія отримала понад 48 патентів. 
Якість підтверджена численними нагородами, дипломами та 
сертифікатами, серед яких:
• Медалі «Трудова слава» та «Лідер національного Бізнесу» Між-

народного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» у номіна-
ції «За вагомий внесок у розвиток біотехнологій мікробіологіч-
ного синтезу та високий професіоналізм»;

• Золота медаль у номінації «Технологія застосування біопрепа-
ратів «Біодеструктор стерні» та «Екостерн» у підвищенні родю-
чості ґрунтів;

• Сертифікат Органік Стандарт, що засвідчує дозвіл на викорис-
тання біопрепаратів ТМ «Жива Земля» в органічному земле-
робстві.

• Рекорд України 2018 року у категорії «Агропромисловий комп-
лекс» − найвища врожайність зерна сорго при застосуванні 
біопрепарату «ГуміФренд».
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За 20 років на ринку України компанія БТУ-Центр стала лідером у 
сфері виробництва біопрепаратів для захисту та живлення 
рослин. Проте історично все розпочиналось дещо інакше:

Нафтогазовий напрям
Спочатку був розроблений біологічний підхід для вирішення про-
блем реабілітації пошкоджених екосистем внаслідок видобутку 
нафти й газу. Із того часу наша компанія ставить собі за мету покра-
щення екологічного стану за допомогою біологічних препаратів:

• Деструктор нафтових забруднень «Родекс»                   
• Сорбційні мати та бони

Інтенсифікація нафто- і газовидобутку
Налагоджене виробництво мікробних біополімерів для підвищен-
ня нафто-газовіддачі пластів, створення технологічних рідин, 
внутрішньопластових водонепроникних екранів.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
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Біологічний метод гарантує здорові та якісні врожаї без будь-якої 
шкоди та втрат. Ми пропонуємо лінійку ефективних біопрепара-
тів для рослинництва та тваринництва:

Тваринництво
Біоконсервант для силосування
Ферментна к.д. МЕК-БТУ
Ферментна к.д. Мацераза
Пробіотик Біосевен
Біоконсервант для силосування 
Сілакпро

Рослинництво
Біоактиватори
Біоінокулянти
Біоінсектициди
Біофунгіциди
Біоприлиплювачі
Біодеструктори
Біокомплекси
Органічні добрива
Гумати

Сільськогосподарський напрям
Розвиток біотехнологій для с/г дало змогу зовсім по-іншому 
оцінити методи, які використовувались для захисту рослин. 
Коли на початку ХХ ст. почалося масове виробництво різнома-
нітних пестицидів, людство повірило, що проблему захисту 
рослин нарешті вирішено. Проте незабаром усім стало зрозумі-
ло, що ці надії марні. Затяжний період хімічної війни з шкідливи-
ми організмами призвів до так званого «пестицидного бумеран-
гу»: чим у більших масштабах застосовувались пестициди, тим 
швидше виникали резистентні до них шкідливі організми ще 
більш фітопатогенні та агресивні.
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Кваліфіковані фахівці, агрономи:
• надають консультативну та методичну допомогу в застосуван-

ні біопрепаратів;

• розробляють технологічні схеми застосування біопрепаратів у 
органічному та інтегрованому землеробстві;

• здійснюють авторський нагляд за проведенням науково-до-
слідних та промислових робіт по впровадженню біопрепара-
тів-новинок.

СЕРВІС ВІД КОМПАНІЇ
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СТРАТЕГІЯ
«ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО»

Раціональні технології для досягнення балансу між грунтом і рослиною - ось головна мета органічного 
землеробства. Зберегти рідну українську землю родючою, плодотворною - наше завдання №1!

Майбутнє наших дітей тільки у наших руках! Ми прагнемо залишити 
землю у кращому стані, ніж отримали. Органічне землеробство - це, 
перш за все, вклад у наступні покоління!

Ми впроваджуємо новітні біодинамічні технології для того, 
щоб Ви перетворювали свою землю у джерело добробуту!

Олександр Ростоцький,
головний агроном

Ольга Володимирівна Нагорна,
головний мікробіолог

Пан Михайло та пані Тетяна,
фермери





БІОАКТИВАТОРИ
Активують природний потенціал рослини

Біоактиватори – це лінійка біологічних препаратів, діючою основою яких є 
клітини природних азотфіксуючих бактерій, здатних активно фіксувати 
молекулярний азот атмосфери, переводячи його в доступну рослинам форму, 
синтезувати ростстимулюючі речовини (нікотинову кислоту, пантотенову 
кислоту, піридоксин, біотин, гетероауксин тощо).

Це препарати комплексної дії. Одночасно виконують функцію біологічного 
протруйника для насіння, стимулятора росту та біодобрива для рослин.

При обробці насіння основна функція відводиться гормонам росту, вітамі-
нам, макро- і мікроелементам, саме які і забезпечують покращення схожості 
рослин. 

Цікаво знати 
Перший представник роду, Azotobacter chroococcum, був відкритий і описа-

ний в 1901 році голландським мікробіологом і ботаніком Мартінусом 
Бейєрінком, який продемонстрував його здатність фіксувати азот, через яку 
дослідження виду продовжуються і зараз. Особливо, велика цікавість підтри-
мується до цієї бактерії через можливость її використання для збільшення 
врожайності багатьох сільськогосподарських культур.

Сумісність з іншими препаратами
Біоактиватори можна застосовувати з іншими препаратами захисту рослин, 

мікро- та макроелементами, прилиплювачами, стимуляторами росту.

Заходи безпеки
Нетоксичні для людей, тварин та комах! 

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

БІ
ОА

КТ
ИВ

АТ
ОР

И
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АЗОТОФІТ

До складу біоактиватора входять живі природні асоціативні бактерії Azotobacter,  здатні виділяти 
гормони росту (фітогормони) і розвитку рослин, фіксувати атмосферний азот, пригнічувати ріст 

фітопатогенної мікрофлори.

Природний активатор росту

Всі гормони працюють гармонічно, дія одного пов’язана з дією іншого.

АУКСИНИ ГІБЕРЕЛІНИ ЦИТОКІНІНИ

Нагромаджуються в 
ростучих частинах рослин і 
сприяють надходженню в 
них поживних речовин та 
води.  

Стимулюють ділення 
клітин та сприяють утво-
ренню коренів, особливо 
бокових.

Стимулюють ріст і розви-
ток рослин, сприяють 
проростанню насіння.

Сприяють цвітінню, утво-
ренню плодів та насіння.

Затримують старіння 
листків.

Регулюють ділення клітин, 
морфогенез пагона і 
кореня, дозрівання хлоро-
пластів, лінійний ріст 
клітини, утворення додат-
кових бруньок.

ЦІКАВО ЗНАТИ!

Представники роду Azotobacter  також виділяють екзополісахариди, які сприяють нейтралізації токсичної дії 
важких металів у грунті, самоочищенню грунтів, забруднених важкими металами, наприклад, кадмієм, ртуттю і 
свинцем.
Представники роду Azotobacter також здатні до біодеградації хлорвмісних ароматичних сполук.
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АЗОТОФІТ®-р
Природний стимулятор росту

Норми витрат АЗОТОФІТУ-р®

Призначення та застосування
• передпосівна обробка насіння;
• обробка бульб  картоплі;
• кореневе  підживлення, фертигація;
• позакореневе підживлення (обприскування) рослин в період вегетації.

Ефект від використання
• активно фіксує молекулярний азот атмосфери; 
• синтезує рістстимулюючі речовини (БАР, нікотинову кислоту, пантотенову кислоту, піридок-

син, біотин, гетероауксин, гібереліни, гормони росту);
• підвищує стійкість рослин до стресових чинників; 
• підвищує схожість насіння;
• стимулює розвиток кореневої системи та рослин;
• покращує засвоєння поживних речовин;
• зміцнює імунітет рослин;
• підвищує урожайність.
• виділяє фунгіцидні речовини, які пригнічують ріст фітопатогенної мікрофлори;
• індикатор родючості ґрунту.

Культура
Обробка насіння Фертигація,

внесення в рядок
Обприскування

рослин

 Склад:
Клітини природної азотфіксуючої 
бактерії Azotobacter chroococcum, 
біологічно активні продукти життє-
діяльності бактерій: амінокислоти, 
вітаміни, фітогормони, фунгіцидні 
речовини.
Загальне число життєздатних 
мікроорганізмів продуцента не 
менше  1,0×109 КУО/см3.

 Пакування:
1 л, 5 л, 10 л.

 Умови зберігання:
Зберігають в герметичній упаковці, 
в захищеному від світла місці за 
температури від 4 °С до 10 °С.
Гарантійний термін зберігання:
12 місяців від дати виготовлення.

Посвідчення про держ. реєстрацію 
А № 02961

Обробку насіння та обробку розсади проводити у затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів; 
кореневе та позакореневе підживлення бажано проводити в безвітряну погоду, вранці або ввечері.

Перед застосуванням препарат збовтувати! Розчин препарату зберігати не більше доби!

Зернові

Бобові

Технічні

Круп’яні

Кукурудза

Картопля

Овочеві

Садові та
декоративні

Ягідні

Азотофіт-р®,
л/т

Робочий
розчин, л/т

Азотофіт-р®,
л/га

Робочий
розчин, л/га

Азотофіт-р®,
л/га

Робочий
розчин, л/га

0,3-0,8 0,3-0,7

0,3-0,7

0,2-0,8

0,8-1,5

0,3-0,5

0,3-0,8

0,3-0,5

0,3-0,5

0,2-0,5 0,2-0,5

0,5-1,0

0,1-0,3

20,0-30,0
мл/кг

-

-

-

-

10-15

5-10

10-20

10-15

30-50

0,7-1,0
л/кг

0,5-1,5

0,5-1,0

1,0-1,50,7-1,5

0,5-1,0

20-50

Поливна 
норма

150-300

500-800

300-500
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АЗОТОФІТ®-т
Універсальний біопрепарат для покращення
родючості грунту і живлення рослин

Норми витрат АЗОТОФІТУ-т®

Призначення
• обробка ґрунту перед посівом насіння,  висаджуванням розсади  квітів та овочевих культур, 

фруктових саджанців  та плодово-ягідних культур;
• приготування  ґрунтової суміші для вирощування розсади овочевих культур,  квітів
 та пересаджування рослин;
• збагачення ґрунтової суміші та ґрунту корисною мікрофлорою та ростостимулюючими
 речовинами; 
• покращення  родючості ґрунту.

Ефект від використання
• прискорює схожість насіння та приживлення розсади і саджанців;
• стимулює розвиток кореневої системи і прискорює ріст рослин;
• зміцнює імунітет рослин і підвищує стійкість їх до хвороб;
• покращує азотне живлення рослин;
• прискорює та подовжує фази цвітіння, покращує декоративність рослин;
• підвищує урожайність, прискорює дозрівання плодів, поліпшує їх якість.

Підготовка ґрунту перед посівом насіння або висаджуванням розсади (саджанців)
Готуючи ґрунт для посіву насіння, вирощування та пересаджування розсади (саджанців), 
необхідно біопрепарат Азотофіт-т® рівномірно внести на поверхню ґрунту з розрахунку 10 г/м2. 
Внесений біопрепарат заробити на глибину 5-10 см. Біопрепарат Азотофіт-т® вносити в ґрунт 
щоразу перед початком нового циклу робіт.

Приготування ґрунтової суміші для вирощування розсади та пересаджування рослин
Приготування ґрунтової суміші проводити поетапно. Спочатку розрахункову кількість біопре-
парату Азотофіт-т® (1 г/кг ґрунту) ретельно розмішати у невеликій кількості ґрунтової суміші. 
Потім  цю порцію внести до загального об’єму ґрунтової суміші та ретельно розмішати для 
рівномірного розподілення біопрепарату.

1

1

1

1

1

Культура Норма витрати Спосіб обробки Кількість
обробок

Овочеві культури
і квіти 
закритого та 
відкритого ґрунту

10 г/м2

10 г/м2

10 г/м2

1 г/кг ґрунтової
суміші

1 г/кг ґрунтової
суміші

Фруктові саджанці, 
плодово-ягідні культури

Внесення в ґрунт перед посівом насіння
Внесення в ґрунт перед  висаджуванням
(пересаджуванням) розсади
Внесення в ґрунтову суміш перед
посівом насіння
Внесення в ґрунтову суміш перед
пікіруванням розсади
Внесення в ґрунт перед  висаджуванням 
саджанців

 Склад:
Клітини природної азотфіксуючої 
бактерії Azotobacter chroococcum, 
біологічно активні продукти життє-
діяльності бактерій: амінокислоти, 
вітаміни, фітогормони, фунгіцидні 
речовини.
Загальне число життєздатних 
мікроорганізмів продуцента не 
менше, ніж 5×108 КУО/г.
Наповнювач: стерильний торф.

 Пакування:
1 кг, 10 кг.

 Умови зберігання:
Азотофіт-т® зберігають в захищено-
му від світла місці за температури 
від   -20 °С до +25 °С.
Гарантійний термін зберігання:
36 місяців від дати виготовлення.

Посвідчення про держ. реєстрацію 
А № 03130
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БІОІНОКУЛЯНТИ-
БТУ
Вигідна технологія азотфіксації

Біоінокулянти –  це група препаратів на основі бульбочкових симбіо-
тичних бактерій для інокуляції насіння бобових культур.

Інокуляція – це обробка насіння препаратом, який містить бульбочкові 
симбіотичні бактерії. Ці бактерії, розвиваючись у прикореневій зоні, вступа-
ють у симбіоз із рослиною та утворюють бульбочки на коренях. В результаті 
відбувається фіксація атмосферного азоту, який рослини використовують для 
власних потреб та збагачують грунт для наступних культур.

Фіксація азоту, азотфіксація або діазотрофія – процес зв'язування молекуляр-
ного азоту атмосфери у своїй відносно інертній молекулярній формі (N2) у 
хімічні сполуки, корисні для інших хімічних процесів (наприклад, аміак, 
нітрати і діоксид азоту).

Фіксація азоту виконується природно рядом мікроорганізмів. Мікроорганіз-
ми, що фіксують азот, називаються діазотрофами або азотфіксуючими мікро-
організмами. Деякі рослини, гриби і тварини формують симбіотичні асоціації 
з діазотрофами.

Найактивнішими фіксаторами атмосферного азоту є бульбочкові бактерії в 
асоціації з бобовими рослинами. За рік вони можуть нагромадити на площі 
1 га до 60-300 кг азоту. Також до 30-60 кг/га азоту на рік зв'язує вільноживуча 
аеробна грунтова бактерія Azotobacter, і до 20-40 кг/га – анаеробна масляно-
кисла бактерія Clostridium. Джерелом енергії і вуглецевого живлення для 
азотфіксаторів є кореневі виділення рослин, продукти розкладу клітковини 
та інших органічних решток.

Rhizobium

БІ
ОІ

НО
КУ

Л
ЯН

ТИ
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АНДЕРІЗ®-р (UNDERHIZ®)

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Призначення та застосування
для інокуляції насіння бобових культур (сої, гороху, нуту, квасолі, сочевиці).
Передпосівну обробку насіння проводять в день посіву шляхом механізованої або ручної оброб-
ки посівного матеріалу, рівномірно змішуючи біопрепарат з насінням бобових культур. Для 
обробки насіння використовують будь-яке стандартне обладнання. 
Припосівну обробку насіння стрічковим (локальним) внесенням проводять під час посіву.

Ефект від використання
• фіксує атмосферний азот (в умовах симбіозу з бобовими культурами) та перетворює його у 

форму, доступну для засвоєння рослинами; 
• синтезує рістстимулюючі речовини (вітаміни, фітогормони тощо);
• перетворює ґрунтові фосфати, що важко засвоюються рослиною, в легкозасвоювані форми;
• покращує якість насіння та стимулює ріст і  розвиток  бобових рослин; 
• сприяє інтенсивності процесів бульбочкоутворення, фотосинтезу, засвоєнню фосфору з ґрунту, 

розвитку потужної кореневої системи; 
• запобігає розвитку фітопатогенної мікрофлори - збудників хвороб рослин внаслідок конкурен-

тного домінування бульбочкових бактерій;
• підвищує вміст  білка, жирів та вітамінів групи В у рослинах.

Соя, горох, нут,
квасоля, сочевиця

Культура
Обробка насіння, 1 т

1,5 - 3,0

Біопрепарат для інокуляції насіння бобових культур

 Склад*:
Компонент 1:
• життєздатні клітини бульбочкових 
бактерій Bradyrhizobium japoniсum, 
Rhizobium leguminosarum bv. viceae, 
Rhizobium leguminosarum bv phaseoli, 
Mezorhizobium ciceri, Sinorhizobium sp., 
які мають унікальну симбіотичну 
спорідненість до бобових культур.
• активні метаболіти мікроорганізмів 
(вітаміни, фітогормони тощо);
• компоненти поживного середовища 
(джерела живлення мікроорганізмів);
Загальне число життєздатних клітин 
–2,5×109 КУО/г.
Компонент 2:
• фосформобілізуючі гриби:  Penicillium 
bilaі.

Умови зберігання:
зберігають в герметичній упаковці,  в 
сухому, захищеному від світла місці.

Гарантійний термін зберігання:
6 місяців за температури від  4 °С до 
10 °С або 3 місяці за температури 
від 10 °С до 15 °С.

ТУ У 24.1-30165603-020:2010

* В зв’язку з тим, що бульбочкові 
бактерії – симбіотичні до певного 
виду бобових культур, - склад 
біопрепарату АНДЕРІЗ® залежить від 
виду бобових культур, на  насінні 
яких він планується застосовуватись.

• Андеріз® змішують у пропорції 10 л Андеріз® з 0,2 л Компоненту 2.
• Після відкриття упаковки біопрепарат АНДЕРІЗ® необхідно використати протягом доби.
• Робочий розчин готують в день обробки, при необхідності зберігають в прохолодному темному 

місці не більше 4-х годин.
• Обробку насіння проводять у затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів. 
• Оброблене насіння просушують в затіненому місці до сипучого стану та висівають або зберіга-

ють в захищеному від  ультрафіолету приміщенні.
• Посів проводять у вологий ґрунт.
• Мінімальна температура застосування біопрепарату 10 °С, максимальна – не вище 30 °С.

Перед застосуванням препарат збовтувати!
Біопрепарат АНДЕРІЗ® можна застосовувати з іншими біопрепаратами рістстимулюючої та проти-
мікробної дії, біоприлиплювачами та мікроелементами.
Не сумісний в баковій суміші з сильнодіючими хімічними протруйниками. 
Обробку насіння проводити у затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів. 
Для отримання максимального ефекту від використання препарату АНДЕРІЗ® необхідно суворо 
дотримуватись рекомендацій щодо його застосування та зберігання!

АНДЕРІЗ®, л/т
Робочий

розчин, л/т
Робочий

розчин, л/гаАНДЕРІЗ®, л/га

Внесення в рядок при посіві, л/га

5 - 10 0,2 - 0,3 20-50
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АНДЕРІЗ®-т (UNDERHIZ®)

Рекомендовані норми витрат біопрепарату

Призначення та застосування
• передпосівна обробка насіння;

• припосівна обробка насіння в сівалці.

Передпосівну обробку насіння проводять в день посіву шляхом механізованої або ручної оброб-

ки посівного матеріалу, рівномірно змішуючи біопрепарат з насінням бобових культур.

Для обробки насіння використовують будь-яке стандартне обладнання. 

Припосівну обробку насіння проводять в сівалці під час посіву.

Ефект від використання
• фіксує атмосферний азот (в умовах симбіозу з бобовими культурами) та перетворює його у 

форму, доступну для засвоєння рослинами; 

• синтезує рістстимулюючі речовини (вітаміни, фітогормони тощо);

• перетворює ґрунтові фосфати, що важко засвоюються, в легкозасвоювані форми;

• покращує якість насіння та стимулює ріст і  розвиток  бобових рослин; 

• сприяє інтенсивності процесів бульбочкоутворення, розвитку потужної кореневої системи, 

фотосинтезу, засвоєнню фосфору з ґрунту; 

• запобігає розвитку фітопатогенної мікрофлори − збудників хвороб рослин внаслідок 

конкурентного домінування бульбочкових бактерій;

• забезпечує накопичення розвиненої здорової зеленої маси, пришвидшує дозрівання зерна,      

збільшення вмісту білка, жирів та вітамінів групи В у рослинах.

Соя, горох, нут,
квасоля, сочевиця

Культура Насіння, кг/т

1,5-3,0

Для передпосівної інокуляції насіння бобових культур

Обробку насіння проводити у затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів.

 Склад:

• життєздатні клітини бульбочкових 
бактерій Bradyrhizobium japoniсum, 
Rhizobium leguminosarum bv. viceae, 
Rhizobium leguminosarum bv phaseoli, 
Mezorhizobium ciceri, Sinorhizobium sp., 
які мають унікальну симбіотичну 
спорідненість до бобових культур та 
фосформобілізуючий гриб Penicillium 
bilaіi, загальне число життєздатних 
клітин – 2,5×109  КУО/г;

• активні метаболіти мікроорганізмів 
(вітаміни, фітогормони тощо);

компоненти поживного середовища 
(джерела живлення мікроорганізмів);

• наповнювач – торф стерильний.

 Умови зберігання:

зберігають в герметичній упаковці,  в 
сухому, захищеному від світла місці.

Гарантійний термін зберігання:

18 місяців від дати виготовлення за 
температури від  4 °С до 10 °С   або 

12 місяців від дати виготовлення за 
температури від 10 °С до 25 °С.

ТУ У 24.1-30165603-020:2010
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РІЗОЛАЙН®-р +
біопротектор  РІЗОСЕЙВ®-р

Призначення та застосування
• передпосівна інокуляція насіння сої, гороху та інших бобових культур. Можлива обробка 

насіння за 1-7 діб до сівби.

Обробку насіння бобових проводять одним із вибраних способів:
• безпосередньо перед посівом;
• за 1-7 діб до посіву;
• внесення інокулянту в рядок при посіві.

Особливості застосування:
• Біопрепарат РІЗОЛАЙН змішують з біопротектором РІЗОСЕЙВ відповідно до норм, вказаних 

в таблиці.
• Після відкриття упаковки, біопрепарат РІЗОЛАЙН необхідно використати протягом доби.
• Робочий розчин готують в день обробки, при необхідності зберігають в прохолодному темному 

місці не більше 4-х годин.
• Обробку насіння проводять у затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів. 
• Оброблене насіння просушують в затіненому місці до сипучого стану та висівають або зберіга-

ють в захищеному від  ультрафіолету приміщенні.
• Посів проводять у вологий ґрунт.
• Мінімальна температура застосування біопрепарату 10 °С, максимальна – не вище 30 °С.

Особливості застосування з протруйниками: 

Одночасно з обробкою насіння біопрепаратом РІЗОЛАЙН можна використовувати біофунгіци-
ди: Мікофренд®, ФітоХелп®, МікоХелп®, Фітоцид® або малотоксичні протруйники, дозволені до 
застосування  для бобових культур.

Сильнодіючими протруйниками насіння дозволяється обробляти за 5-7 днів до інокуляції.

В такому випадку норму біопрепарату РІЗОЛАЙН збільшують на 30-50%!

Ефект від використання
• фіксує атмосферний азот (в умовах симбіозу з бобовими культурами) та перетворює його у 

форму, доступну для засвоєння рослинами; 
• інтенсифікує процеси бульбочкоутворення;
• забезпечує рослини рістстимулюючими речовинами (вітамінами, фітогормонами);
• збільшує вміст протеїнів, жирів, вітамінів групи В у продукції;
• підвищує урожайність сої, гороху та інших бобових культур до 15%;
• покращує агрохімічні та фізичні показники  ґрунту;
• зменшує витрати азотних добрив.

Для передпосівної інокуляції насіння сої, гороху та інших бобових культур

 Склад:
Концентрат життєздатних клітин 
бульбочкових бактерій:
• Bradyrhizobium japonicum, симбіо-
тичні до сої, титр  (4,0 – 6,0) × 109 
КУО/см3;
• Rhizobium leguminosarum, симбіо-
тичні до гороху, титр  (4,0 – 6,0) × 109 
КУО/см3;
• інші штами бульбочкових бактерій,  
симбіотичні до певних  бобових 
культур. 
• макро- та мікроелементи, біологічно 
активні продукти життєдіяльності 
бактерій (вітаміни, гетероауксини, 
гібереліни тощо).
Пакування: 1л, 5л, 10 л та 1 кг.
Умови зберігання:
зберігають в герметичній упаковці,  в 
сухому, захищеному від світла місці.
Гарантійний термін зберігання:
6 місяців від дати виготовлення за 
температури від  4 °С до 10 °С   або 
3 місяці від дати виготовлення за 
температури від 10 °С до 15 °С.
Посвідчення про держ. реєстрацію 
А № 05529

Склад:
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РІЗОЛАЙН®-р +
біопротектор  РІЗОСЕЙВ®-р
Для передпосівної інокуляції насіння сої, гороху  та інших бобових культур

Рекомендовані норми витрат
в інтегрованому та органічному землеробстві

Горох
та  інші
бобові
культури

Культура

Обробка насіння, 1 т Внесення в рядок
при посіві, л/га

РІЗОЛАЙН®,
л/т

РІЗОЛАЙН®,
л/га

2,0-3,0 1,0

1,02,0-3,0
0,2-0,3 20,0-50,05,0-10,0

Соя

фото

Біопротектор
РІЗОСЕЙВ®,
л/т насіння

Робочий
розчин,

л/т

Робочий
розчин,

л/га

Перед застосуванням препарат збовтувати!

ЗЗР

Стимулятори росту

Насіння

Біопрепарат РІЗОЛАЙН® + Біопротектор РІЗОСЕЙВ® 

Механізм обробки насіння біопрепаратом РІЗОЛАЙН®:

ВОДА
1 3

2
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Для інокуляції насіння сої, гороху та інших бобових культур

Норми витрат БІОІНОКУЛЯНТУ-БТУ®-т

Призначення та застосування

 Склад:
Життєздатні клітини бульбочкових 
бактерій:
• Bradyrhizobium japonicum, симбіо-
тичні до сої, титр від 2,5×109 КУО/г;
• Rhizobium leguminosarum, симбіо-
тичні до гороху, титр від 2,5×109 КУО/г;
• інші штами бульбочкових бактерій,  
симбіотичні до певних бобових 
культур. 
• макро- та мікроелементи, біологіч-
но активні продукти життєдіяльнос-
ті бактерій (вітаміни, гетероауксини, 
гібереліни тощо).
• наповнювач – стерильний торф.

 Пакування: 1 кг
 Умови зберігання:
Зберігають в герметичній упаковці, в 
сухому,  захищеному від світла місці.
Гарантійний термін зберігання:
18 місяців за температури від 4 °С до 
10 °С або 12 місяців за температури 
від 10 °С до 25 °С.
Посвідчення про держ. реєстрацію 
А № 03132

Ефект від використання

• фіксує атмосферний азот (в умовах симбіозу з бобовими культурами) та перетворює 

його у форму, доступну для засвоєння рослинами; 

• інтенсифікує процеси бульбочкоутворення;

• забезпечує рослини рістстимулюючими речовинами;

• збільшує вміст протеїну;

• підвищує урожайність;

• покращує агрохімічні та фізичні показники ґрунту.

Культура Насіння, кг/т

БІОІНОКУЛЯНТ-БТУ®-т

2,0-3,0

2,0-3,0

Соя

Для передпосівної обробки насіння сої, гороху та інших бобових культур.

• Насіння змішують з препаратом вручну або в сівалці. 

• Після відкриття упаковки Біоінокулянт-БТУ®-т необхідно використати протягом доби.

• Обробку насіння проводити в затінку, або в приміщеннях в день посіву, або за добу до нього.

• Під час транспортування насіння накривають чорною плівкою, брезентом  або агроволокном.               

• Необхідно уникати потрапляння прямих сонячних променів на Біоінокулянт-БТУ®-т та  

оброблене  насіння.

Горох та їнші бобові
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БІОІНОКУЛЯНТ-БТУ®-р
Для інокуляції насіння сої, гороху та інших бобових культур

Рекомендовані норми витрат
в інтегрованому та органічному землеробстві

Призначення

Ефект від використання
• фіксує атмосферний азот (в умовах симбіозу з бобовими культурами) та перетворює його у 

форму, доступну для засвоєння рослинами; 
• інтенсифікує процеси бульбочкоутворення;
• забезпечує рослини рістстимулюючими речовинами;
• збільшує вміст протеїну;
• підвищує урожайність;
• покращує агрохімічні та фізичні показники ґрунту.

Горох та інші 
бобові
культури

Культура

Обробка насіння, 1 т Внесення в рядок при посіві, л/га

2,0-3,0 0,2-0,3

0,2-0,32,0-3,0
5,0-10,0 20,0-50,0

 Склад:
Життєздатні клітини бульбочкових 
бактерій:
• Bradyrhizobium japonicum, симбіо-
тичні до сої, титр від 2,0×109 КУО/см3;
• Rhizobium leguminosarum, симбіо-
тичні до гороху, титр від 2,0×109 
КУО/см3;
• інші штами бульбочкових бактерій,  
симбіотичні до певних бобових 
культур;
• макро- та мікроелементи, біологічно 
активні продукти життєдіяльності 
бактерій (вітаміни, гетероауксини, 
гібереліни тощо).
 Пакування: 1 л, 5 л, 10 л
 Умови зберігання:
зберігають в герметичній упаковці,  
в захищеному від світла місці.
Гарантійний термін зберігання:
6 місяців за температури від 4 °С до 
10 °С або 3 місяці за температури  від 
10 °С до 15 °С.
Посвідчення про держ. реєстрацію 
А № 03131

Соя

Для інокуляції насіння сої, гороху та інших бобових культур.
Особливості застосування:
• обробку насіння проводять обприскуванням робочим розчином біопрепарату у день висіву;
• оброблене насіння висівають одразу або просушують в затіненому місці до сипучого стану;
• для обробки насіння  використовують будь-яке стандартне обладнання;
• обробку насіння проводять у затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів;
• внесення в рядок проводять робочим розчином біопрепарату під час сівби;
• мінімальна температура застосування біопрепарату 10 °С, максимальна – не вище 30 °С.

Особливості застосування з протруйниками:
• одночасно з обробкою насіння Біоінокулянтом-БТУ®-р можна використовувати малотоксичні 

протруйники, дозволені до застосування для бобових культур;
• Біоінокулянт-БТУ®-р можна застосовувати з іншими біопрепаратами, біоприлиплювачами та  

мікроелементами;
• сильнодіючими протруйниками насіння дозволяється обробляти за 5-7 днів до інокуляції в 

інтегрованому землеробстві. В такому випадку норму біоінокулянту збільшують на 30-50%.

Біоінокулянт-БТУ-р®,
л/т

Біоінокулянт-БТУ-р®,
л/т

Робочий
розчин,

л/т

Робочий
розчин,

л/т
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Це якісний інокулянт, який:

• Вміщує ефективний штам ризобій, пристосований до районованих сортів та грунтів

• Має кількість живих ризобій не менше 2х109

• Має зручні у застосуванні препаративні форми з гарантованими властивостями

• Підвищує врожайність не менше ніж на 4-8 ц/га

• Підвищує вміст протеїну, зокрема, у сої − не менше ніж на 2-4%

Це вибір правильного методу інокуляції насіння, який дозволить зберегти
схожість насіння та найбільшу кількість активних ризобій
 Саме тому  є потреба у різних формах інокулянтів:

• Які підходять  як для ручної так і для механізованої інокуляції

• Які можна вносити у грунт під час посіву або для передпосівної обробки насіння

• Які  довше не втрачають свою дію 

Це умови, за яких інокулянт спрацьовує найкраще

• рН грунту - оpt- 6,5-7,5

• Вологість грунту – 40-60% від повної вологоємності (ПВ)

• Рихлість грунту для кращого доступу повітря з азотом до корінців з бульбочками

• Температура довкілля – 20-25 °С, але не менша за 10-14 °С і не більша за 35 °С

• Фосфорно-калійне живлення для потужного енергетичного потенціалу, який витрачається на процес фіксації азоту

• Активний фотосинтез рослинами,  завдяки чому утворюється вуглець та інші цінні органічні сполуки

• Забезпечення Mg для збільшення вмісту хлорофілу у листі  для  покращення процесу фотосинтезу 

• Забезпечення  Mo, Fe, Co, S для функціонування нітрогеназного  азотфіксуючого ферментного комплексу  

• Підживлення рослин біопрепаратами Азотофіт®, Органік-баланс®, Біокомплекс-БТУ® сприяє покращенню живлення 

рослин, забезпеченню фітогормонами, вітамінами, амінокислотами, що  активізує процес  азотфіксації

Три найважливіші складові
для максимальної азотфіксації

1

2

3
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БІОЖИВЛЕННЯ
ТА ЗАХИСТ

Біокомплекси – це поліфункціональні препарати, що мають у своєму 
складі живі мікроорганізми: представники природної рослинної та грунтової 
мікрофлори, а також їхні фізіологічно активні речовини. Ці біопрепарати 
розроблені за спеціальними рецептурами з урахуванням біологічних вимог 
кожної сільськогосподарської культури.

Мікориза – це симбіотична асоціація міцелію гриба з корінням вищих 
рослин. В процесі фотосинтезу в коренях рослин накопичуються вуглеводи, 
якими рослина ділиться з грибом. У свою чергу гриб, колонізуючи корені, 
виконує функцію посередника між рослиною та грунтом. При розростанні 
грибниця здатна збільшувати об’єм загальної поглинаючої поверхні кореня 
рослини в тисячі разів. 
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Обробка насіння, л/т Внесення в рядок; 
фертигація л/га

Обробка розсади, 
л/1000 од.

МІКОФРЕНД® (MYCOFRIEND®)

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Мікоризоутворюючий біопрепарат
Живлення та захист від хвороб

Призначення та застосування
• для обробки насіння зернових, зернобобових, технічних, овочевих культур;
• внесення в рядок, фертигація;
• для обробки розсади.
Передпосівна обробка насіння: проводять обприскуванням робочим розчином МІКОФРЕНД®,  

або замочуванням в ньому насіння у день висіву на 1-2 год. Оброблене насіння висівають одразу 
або просушують в затіненому місці до сипучого стану.

Обробка розсади та саджанців: проводять  короткочасним зануренням кореневої системи у 
робочий розчин біопрепарату.

Внесення в рядок: проводять робочим розчином біопрепарату під час сівби.

Ефект від використання
• активне заселення кореневої та прикореневої зони мікоризними грибами та сапрофітними 

ризосферними бактеріями;
• збільшення площі поглинання кореневою системою рослин за рахунок утворення та розвитку 

мікоризи;
• вироблення природних антибіотиків заселеними грибами і бактеріями та пригнічення розвитку 

збудників хвороб (фузаріозу, фітофторозу, альтернаріозу, бактеріозів чорного, базального та 
ін.) та шкідників (ураження нематодами тощо);

• забезпечення рослин вітамінами, фітогормонами, амінокислотами;
• забезпечення рослин збалансованим мінеральним живленням (азотом, фосфором, калієм, 

кальцієм тощо);
• покращення схожості насіння, приживання розсади та саджанців.

Культура

Зернові
Кукурудза
Технічні
Бобові
Овочі
Садові
Ягідні

1,0-1,5
3,0-5,0
4,0-6,0
1,0-1,5

20-30 мл/кг
-
-

10-15
5-10

10-20
15-20

0,7-1,0 л/кг
-
-

-
-
-
-

0,2-0,5
-
-

-
-
-
-

20-50
-
-

Кількість обробок

При використанні у баковій суміші МІКОФРЕНД® вносити останнім.
Перед застосуванням препарат збовтувати! 
Робочий розчин біопрепарату готують в день обробки, за необхідності зберігають в прохолодному 
темному місці не більше 4-х годин, безпосередньо перед використанням перемішують до однорідності.

1 1-2 1

Склад:
• мікоризоутворюючі гриби: Glomus 
VS, Trichoderma Harzianum;
• мікроорганізми, що підтримують 
утворення мікоризи та ризосфери 
рослин: Streptomyces sp., Pseudomonas 
Fluorescens;
• фосфатмобілізуючі бактерії: Bacillius 
Megaterium var. phosphaticum, Bacillus 
Subtilis, Bacillus Muciloginosus, Enterobac-
ter sp,  загальне число життєздатних 
клітин (1,0 – 1,5)×108 КУО/мл. 
біологічно активні речовини: фітогормо-
ни, вітаміни, фунгіциди, амінокислоти.
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.
Умови зберігання:
Зберігають в герметичній упаковці, в 
захищеному від світла місці.
Гарантійний термін зберігання:
12 місяців за температури від 4 °С до 
10 °С  або 6 місяців за температури 
від 10 °С до 15 °С. 
Посвідчення про держ. реєстрацію 
А № 06047

Мікофренд®,
л/т

Робочий 
розчин, л/т

Мікофренд®,
л/га

Робочий 
розчин, л/га

Мікофренд®,
л/1000 од.

Робочий 
розчин,

л/1000 од.

0,2-0,5

0,5-1,0

1,0-2,0

20-50

Поливна 
норма
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МЕЛАНОРІЗ®

 Склад:
• мікоризоутворюючі гриби: Glomus, 
Aspergillus terreus, Trichoderma 
lignorum, Trichoderma viride; 
• мікроорганізми ризосфери, які 
підсилюють утворення мікоризи та 
загальну регуляцію процесу розвитку 
рослини: Bacillus subtilis, Bacillus 
macerans, Paenibacillus polymyxa, 
Arthrobacter.
• загальне число життєздатних 
ефективних мікроорганізмів 2,5 х 107 
КУО/см3.
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.
Гарантійний термін зберігання:
12 місяців за температури від 4 °С до 
10 °С  або 6 місяців за температури від 
10 °С до 15 °С за умов зберігання в 
герметичній упаковці, в захищеному 
від світла місці.
Посвідчення про держ. реєстрацію 
А № 06048

Комплексний мікоризоутворюючий препарат
для живлення та захисту від хвороб, детоксикант

Призначення та застосування
• для обробки насіння зернових, зернобобових, технічних, овочевих культур;
• внесення в рядок, фертигація;
• для обробки розсади.
Передпосівну обробку насіння проводять у затінку (уникаючи дії прямих сонячних променів) 
вручну, оприскувачем або машинами для протруювання. Оброблене насіння висівають одразу або 
просушують в затіненому місці до сипучого стану.
Обробка розсади: проводять  короткочасним зануренням кореневої системи у робочий розчин 
біопрепарату. 
Внесення в рядок: проводять робочим розчином біопрепарату під час сівби.

Ефект від використання
• активізує заселення кореневої та прикореневої зони мікоризними грибами та сапрофітними ризосфер-

ними бактеріями;
• збільшує площу поглинання кореневою системою рослин за рахунок утворення та розвитку мікоризи;
• нейтралізує в ґрунті токсичну дію патогенних мікроорганізмів, пестицидів, техногенних факторів;
• сприяє виробленню природних антибіотиків заселеними грибами і бактеріями та пригнічує розвиток 

збудників хвороб (фузаріозу, фітофторозу, альтернаріозу, склефомозу, бактеріозів чорного, базального 
та ін.) та шкідників ( ураження нематодами тощо);

• покращує схожість насіння та приживлення розсади;
• підвищує імунітет рослин;
• забезпечує рослини елементами живлення в легкодоступній формі, необхідними для росту та розвитку.

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Обробка насіння, л/т Внесення в рядок; 
фертигація л/га

Обробка розсади, 
л/1000 од.

Культура

Зернові
Кукурудза
Технічні
Бобові
Овочі
Садові
Ягідні

1,0-1,5
2,0-4,0
4,0-6,0
1,0-2,0

20-30 мл/кг
-
-

10-15
5-10

10-20
15-20

0,7-1,0 л/кг
-
-

-
-
-
-

0,2-0,5
-
-

-
-
-
-

20-50
-
-

Кількість обробок
1 1-2 1

Мікофренд®,
л/т

Робочий 
розчин, л/т

Мікофренд®,
л/га

Робочий 
розчин, л/га

Мікофренд®,
л/1000 од.

Робочий 
розчин,

л/1000 од.

0,2-0,5

1,0-2,0

Перед використанням біопрепарат ретельно збовтують, після чого нормовану кількість препарату 
розчиняють в необхідному об’ємі води. Біопрепарат використовується у вигляді робочих розчинів.
Робочий розчин біопрепарату готують в день обробки, за необхідності зберігають в прохолодному 
темному місці не більше 4-х годин, безпосередньо перед використанням перемішують для однорідності.
Біопрепарат можна застосовувати як самостійно, так і сумісно з іншими  дозволеними препаратами для 
живлення та захисту рослин. При використанні у баковій суміші МЕЛАНОРІЗ® вносити останнім.

20-50

Поливна 
норма

Обробка ґрунту 1,0-2,0 л/га
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ОРГАНІК-БАЛАНС®
Біопрепарат для стимуляції росту та розвитку сільськогосподарських 
культур, стійкості до стресів, хвороб, та збалансованого живлення

Призначення та застосування
• передпосівна обробка насіння;
• обприскування рослин у період вегетації.
Рекомендується застосовувати:
• Завчасно, перед дією стресового чинника для забезпечення стійкості рослин до стресів.
• Одночасно з факторами негативного впливу на рослину для зменшення стресового навантаження.
• Після дії стресового чинника для відновлення ростових процесів.
• Живлення для сприяння здоровому росту.

Ефект від використання
• підвищує стійкість рослин до стресових чинників: біотичних, антропогенних, кліматичних, 

едафічних;
• підвищує стійкість рослин до широкого спектру збудників хвороб;
• підвищує схожість, забезпечує однорідність та дружність сходів; 
• забезпечує збалансоване живлення рослин, покращення розвитку;
• покращує якісні показники продукції;
• підвищує врожайність.

Культура

Зернові

Бобові

Технічні

Круп’яні

Овочеві

Квіти

Картопля

Садові та декоративні

Ягідні

Обробка насіння Обприскування рослин

Органік-баланс®,
л/т

Робочий розчин,
л/т

Норма витрат,
л/га

Об’єм розчину,
л/га

0,8 – 1,5

0,8 – 1,5

10 – 15

5 – 10

10 – 20

30 – 50

4,0 – 6,0

15,0 – 40,0 мл/кг

0,15 – 0,4

-

-

-

-

10 – 15

0,7 – 1,0 л/кг

0,2 – 0,5

0,5 – 1,0

1,0 – 2,0

150 – 300

500 – 800

300 – 500

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

 Склад:
Живі бактерії: 
• азотфіксуючі – забезпечують 
рослини азотом;
• фосфор- та каліймобілізуючі – 
перетворюють важкорозчинні сполуки 
на доступні для рослин форми;
• мікроорганізми з фунгіцидними 
властивостями – захищають рослини 
від бактеріальних і грибних хвороб;
• компоненти поживного середовища 
(макро-, мікроелементи та органічні 
джерела живлення).
Загальне число життєздатних 
мікроорганізмів продуцентів не 
менше 1,0х109 КУО/см3.

Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.

Умови зберігання:
Зберігають в герметичній упаковці,  
в захищеному від світла місці.

Гарантійний термін зберігання:
12 місяців за температури  від 4 °С до 
10 °С  або 6 місяців - за температури 
від 10 °С до 15 °С.

Посвідчення про держ. реєстрацію  
А №03730.
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БІОКОМПЛЕКС-БТУ®

 Склад:
• живі бактерії: азотфіксуючі – 
забезпечують рослини азотом;
• фосфор- та каліймобілізуючі – 
перетворюють важкорозчинні сполуки 
на доступні для рослин форми: 
фосфор, калій, інші елементи живлення;
• мікроорганізми з фунгіцидними 
властивостями – захищають рослини 
від бактеріальних і грибних хвороб;
• компоненти поживного середовища 
(макро-, мікроелементи та органічні 
джерела живлення). Загальне число 
життєздатних мікроорганізмів проду-
цента не менше  1,0×109 КУО/см3.
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.
Умови зберігання:
Зберігають в герметичній упаковці, 
у захищеному від світла місці.
Гарантійний термін зберігання:
12 місяців за температури  від 4 °С 
до 10 °С  або  6 місяців - за темпера-
тури від 10 °С до 15 °С. 
Посвідчення про держ. реєстрацію 
А № 03133.

Біопрепарат для живлення та профілактики хвороб

Призначення та застосування
• передпосівна обробка насіння;
• кореневе та позакореневе живлення проводять у період вегетації в критичні фази росту та 

розвитку рослин.

Ефект від використання
• підвищує схожість та енергію проростання насіння;
• захищає насіння та рослини від збудників хвороб;
• покращує живлення рослин, обмінні процеси;
• підвищує коефіціент азотфіксації;
• зменшує наслідки стресів у рослин;
• покращує якісний склад продукції;
• підвищує урожайність.

Культура

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Зернові

Бобові

Технічні

Круп'яні

Овочеві

Квіти

Картопля

Садові та декоративні

Ягідні

1,0-2,0

1,0-2,0

4,0-6,0

0,2-0,4

-

-

0,4-0,8

150-300

Перед використанням біопрепарат ретельно збовтують.
Біокомплекс-БТУ® можна застосовувати і з іншими дозволеними препаратами захисту рослин. 
Обробку проводити, уникаючи дії прямих сонячних променів, краще вранці або ввечері.

Біокомплекс-БТУ®,
л/т

Обробка насіння

Робочий
розчин,

л/т

Біокомплекс-БТУ®,
л/га

Робочий
розчин,

л/га

Обприскування рослин

20,0-40,0 мл/кг

10-15

10-20

5-10

0,7-1,0 л/кг

-

-

10-15

30-50

1,0-2,0

1,5-2,5
500-800

300-500





БІОФУНГІЦИДИ
Захищають рослини  від грибкових
та бактеріальних хвороб

Біофунгіцид – це біологічний препарат для протруювання насіння та оброб-
ки по вегетації із захисними і лікувальними властивостями.

Біофунгіциди мають антимікробні та ростостимулюючі властивості, які 
базуються на здатності мікроорганізмів Bacillus subtilis активно заселяти всі 
тканини рослин, протидіючи проникненню збудників хвороб у рослину, 
продукувати антимікробні речовини та біологічно активні речовини. Завдяки 
таким властивостям, препарати забезпечують довготривалий захисний ефект 
в обмеженні розвитку: сажкових хвороб, іржі, борошнистої роси, септоріозу, 
парші, фітофторозу, чорної ніжки, кореневої гнилі, гнилі сходів, фузаріозу 
тощо та покращують схожість, енергію проростання насіння, ріст та розвиток 
різних сільськогосподарських культур та в цілому урожайність.

Цікаво знати
Bacillus subtilis − аеробна ґрунтова бактерія, яка  утворює ендоспори. Вперше 

була описана в 1835 році Еренбергом як Vibrio subtilis, в 1872 році була 
перейменована Коном на Bacillus subtilis. B. subtilis є продуцентом протеаз, 
амілаз, амінокислот і деяких полісахаридів. Зокрема, протеаза (субтілізин) 
використовується як компонент миючих засобів і для видалення волосся при 
виробництві шкір. Також є продуцентом пептидних антибіотиків. Зважаючи 
на наявність антагоністичних властивостей проти фітопатогенів, використо-
вується в біозахисті рослин.

Trichoderma - це мікроскопічний гриб-антагоніст, який використовується 
для боротьби з різними фітопатогенами,  а також для покращення живлення і 
розвитку рослин закритого та відкритого ґрунту.

Антагоністичні властивості Trichoderma проявляються двояко: по-перше, 
гриб продукує антибіотики (гліотоксін, вірідін, триходермин, сацукаллін і ін.), 
що знищують збудників захворювань рослин, по-друге, використовуючи чужі 
грибниці як живильне середовище, знищує патогенні гриби. Тому Trichoderma 
застосовуються проти більше ніж 60 видів хвороб, зокрема: сірої і білої гнилі, 
чорної ніжки, парші, фузаріозу, аскохітозу, фітофторозу, бактеріозів та ін.

Trichoderma утворює ендомікоризу, що сприяє підвищенню активності 
клітинного соку рослин і тим самим сприяє покращенню живлення та підви-
щенню стійкості до захворювань. Речовини, які продукує Trichoderma, не 
тільки захищають від хвороб, але й стимулюють ріст і розвиток рослин.

Сумісність з іншими препаратами
Біофунгіциди сумісні з біологічними та хімічними препаратами захисту 

рослин, макро- та мікроелементами, прилиплювачами, стимуляторами росту, 
фунгіцидами та інсектицидами біологічної та хімічної природи.

Bacillus subtilis

Trichoderma

БІ
ОФ

УН
ГІ

Ц
ИД

И
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СКЛЕРОЦИД®
Біологічний фунгіцид для пригнічення розвитку
збудників білої гнилі

Механізм дії
• високоефективний захист проти збудників білої гнилі (склеротинії) Sclerotinia minor, Sclerotinia 

scleurotiorum завдяки унікальній селективності Coniothyrium minitans по відношенню до 
склероцій грибів роду Sclerotinia та властивостям Coniothyrium minitans та Trichoderma 
harzianum проявляти гіперпаразитизм до грибів роду Sclerotinia;

• знешкоджує патогена на стадіях міцеліального росту та склероції; 

• Trichoderma harzianum, Bacillus licheniformis та Bacillus subtilis здатні не тільки зупиняти склеро-
тиніоз у ранній фазі, а також боротися із супутніми інфекціями (фузаріозом, альтернаріозом, 
септоріозом), завдяки властивості конкурувати з патогенами за їжу, місце існування та синтезу-
вати  природні антибіотики;

• відсутність фітотоксичності (добре переноситься рослинами незалежно від стадії розвитку 
культури);

• підсилення імунітету рослин та оздоровлення ґрунту.

 Склад:
Мікопаразит Coniothyrium minitans, 
гриби-антагоністи: Coniothyrium 
minitans, Trichoderma harsianum та 
бактерії: Bacillus licheniformis, Bacillus 
subtilis не менше 3×109 КУО/мл.
 Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.
 Умови зберігання:
зберігають в герметичній упаковці, в 
захищеному від світла місці.
Гарантійний термін зберігання:
3 місяці від дати виготовлення за  
температури від 0 °С до 5 °С або 
1 місяць від дати виготовлення за   
температури від  5 °С до 10 °С  або 
2 тижні від дати виготовлення за   
температури від 10 °С до 15 °С.
ТУ У 24.1-30165603-020:2010.

Призначення та застосування
• для обробки ґрунту та пожнивних решток;

• для передпосівної обробки насіння сої, соняшнику ріпаку, кукурудзи;

• для обробки посівів − позакореневе підживлення (обприскування);

• фертигація (стрічкове  внесення) у період вегетації.

Обробка ґрунту та пожнивних решток: проводять робочим розчином біопрепарату після збору 
урожаю, та  за 15 – 40 діб до посіву чи висаджування сільсько-господарських культур. Обов’язко-
вою умовою є наявність вологи в ґрунті – не менше 25-35% від повної вологоємності за температу-
ри  ґрунту 5-28 °C. 

Для підвищення дії біопрепарату бажано СКЛЕРОЦИД® вносити з деструктором Екостерн® в нормі 
1,5 л/га. При використанні у баковій суміші СКЛЕРОЦИД®додають в останню чергу. 

Передпосівна обробка насіння: проводять у затінку (уникаючи дії прямих сонячних променів) 
обприскуванням робочим розчином препарату СКЛЕРОЦИД® насіння у день висіву. Обробку 
насіння проводять вручну, обприскувачем або машинами для протруєння. Оброблене насіння 
висівають одразу або просушують в затіненому місці до сипучого стану.

Позакореневе підживлення (обприскування) у період вегетації: проводять робочим розчином 
біопрепарату в безвітряну погоду вранці або ввечері обприскувачем, дощувальною установкою. 

Фертигація (стрічкове внесення):  проводять через систему краплинного зрошення.
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СКЛЕРОЦИД®
Біологічний фунгіцид для пригнічення розвитку збудників білої гнилі
Норми витрат біопрепарату 

Культура, об’єкт,
що обробляється

Спосіб, час обробок,
обмеження

Робочий
розчин

Ґрунт

Насіння

Позакореневе внесення

Перед використанням біопрепарат ретельно збовтують, потім нормовану кількість препарату 
розчиняють у необхідному об’ємі води! Робочий розчин біопрепарату готують перед обробкою, за 
необхідності зберігають в прохолодному темному місці не більше 4-х годин, безпосередньо перед 
використанням перемішують для однорідності.

СКЛЕРОЦИД® Обробки

Обробка ґрунту
та пожнивних 
решток

1,0 – 5,0 л/га 150-300 л/га

Обприскування ґрунту 
після збору врожаю 

попередника та 
передпосівне – за 15-40 

діб до посіву або 
висаджування  культури

1-2

1

1

2

2

2

2

2

Соняшник

Соя

Ріпак

4,0 – 5,0 л/т

1,0 – 2,0 л/т

4,0 – 5,0 л/т

8-12 л/т Передпосівна обробка 
насіння

Соняшник, 
ріпак, соя, 
кукурудза

Суниця

Овочеві

1-2 л/га

1-2 л/га

1-2 л/га

200-300 л/га

200-400 л/га

Поливна
норма

Поливна
норма

Поливна норма

150-300 л/га

Фертигація

Обприскування в 
період вегетації 

культури

Позакореневе внесення

Фертигація

Позакореневе внесення

Фертигація
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ФІТОЦИД®-р
Біопрепарат з фунгіцидною дією

Норми витрат Фітоциду-р®

Ефект від використання
• захищає рослини від широкого спектру збудників бактеріальних та грибних хвороб:                        

парші, фітофторозу, чорної ніжки, кореневих гнилей, борошнистої роси, фузаріозу;
• стимулює ріст та розвиток рослин;
• зміцнює імунну систему рослин;
• підвищує урожайність; 
• покращує якість продукції рослинництва.

Зернові

Бобові

Технічні

Картопля

Овочеві 
відкритий грунт

Квіти

Овочеві 
закритий грунт

Садові, 
декоративні

Ягідні

Культура

Обробка насіння
Обробка розсади 

перед висаджуванням

 Склад:

живі клітини та спори природної 
бактерії Bacillus subtilis не менше ніж 
1,0×109 КУО/см3, їх активні метабо-
літи: ферменти, вітаміни, фунгіцид-
ні речовини.

 Пакування:
1 л, 5 л, 10 л

 Умови зберігання:

Зберігають в герметичній упаковці  
за температури від 0°С до 20 °С.

Гарантійний термін зберігання:

 3 роки від дати виготовлення

Посвідчення про держ. реєстрацію  
А № 03625

Призначення
• для передпосівної обробки насіння;
• для обробки розсади овочевих культур перед висаджуванням;
• обприскування рослин у період вегетації.

Фітоцид®,
л/т

Фітоцид®,
л/1000 од.

Робочий 
розчин, л/т

Фітоцид®,
л/га

Робочий 
розчин, л/га

Робочий 
розчин, 

л/1000 од.

Обприскування
рослин

1,0-2,0

2,0-3,0

0,5-1,0

10-15

10-20

30-50

5-10

20,0-40,0
мл/кг

0,7-1,0
л/кг

0,2-0,5 20-50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5-1,0

1,0-1,5
150-300

500-800

300-500

1,5-2,5

2,0-3,0

1,5-2,0

2,5-3,0

Перед застосуванням біопрепарат збовтувати! Обробку проводити, уникаючи дії прямих 
сонячних променів, в похмуру погоду або ввечері. Розчин препарату зберігати не більше доби  в 
прохолодному темному місці! 
Для підвищення ефективності до розчину додають біоприлиплювач.
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Рекомендовані норми в інтегрованому та органічному землеробстві

Біопрепарат із антимікробною та рістстимулюючою дією
БІОруйнівник бактеріозів!

Призначення та застосування
• Передпосівна обробка насіння;

• Обробка розсади овочевих культур перед висаджуванням;

• Обприскування в період вегетації.

Ефект від використання
• захищає від збудників широкого спектру бактеріальних (Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia) та 

грибних хвороб (фітофтороз, борошниста роса, іржа, парша, кокомікоз, макроспоріоз, ризокто-
ніоз, пероноспороз, бура плямистість, кореневі та плодові гнилі, фузаріоз, аскохітоз, фомоз, 
церкоспороз, вертицильоз, пліснява);

• підвищує урожайність культур та поліпшує якість продукції;

• забезпечує антистресову дію до несприятливих умов.  Склад:
Концентрат бактерій роду Bacillus 
найбільш активних проти грибних 
та бактеріальних хвороб, титр не 
менше ніж 4х109 КУО/см3.

 Пакування:
1 л, 5 л, 10 л

 Умови зберігання:
Зберігають в герметичній упаковці 
за температури від 0 °С до 20 °С.

Гарантійний термін зберігання:
 3 роки від дати виготовлення

Посвідчення про держ. реєстрацію  
А № 04248

ФІТОХЕЛП® (FITOHELP®)

Перед застосуванням збовтувати! Розчин препарату зберігати не більше доби!

Зернові

Бобові

Технічні

Картопля

Овочеві 
відкритий грунт

Квіти

Овочеві 
закритий грунт

Садові, 
декоративні

Ягідні

Культура

Обробка насіння Обробка розсади 
перед висаджуванням

Фітохелп®,
л/т

Фітохелп®,
л/1000 од.

Робочий 
розчин,

л/т

Фітохелп®,
л/га

Робочий 
розчин,

л/га

Робочий 
розчин, 

л/1000 од.

Обприскування
рослин

1,0-1,5
1,0-1,5

2,0-3,0

0,5-1,0

10-15

10-20

30-50

5-10

10,0-20,0
мл/кг

0,7-1,0
л/кг 0,2-0,4 20-50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5-0,8

1,0-1,5 150-300

500-800

300-500

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-1,5

2,0-3,0
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Призначення
• обробка ґрунту;
• передпосівна обробка насіння;
• обробка розсади овочевих культур  перед висаджуванням в грунт;
• кореневе підживлення рослин; 
• обприскування в період вегетації.

Рекомендовані норми в інтегрованому та органічному землеробстві

 Склад:
Cапрофітні гриби-антагоністи роду 
Trichoderma, живі клітини бактерій 
Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobac-
ter, Enterococcus, біологічно-активні 
продукти життєдіяльності мікроорга-
нізмів-продуцентів. Загальне число 
життєздатних клітин не менше 
1,0х109 КУО/см3.

 Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.

 Умови зберігання:
Зберігають в герметичній упаковці, 
у захищеному від світла місці.

Гарантійний термін зберігання:
12 місяців за температури від 4 °С до 
10 °С або 6 місяців за температури 
від 10 °С до 15 °С.

Посвідчення про держ. реєстрацію  
А № 04384.

Ефект від використання:
• лікування та профілактика грибних та бактеріальних хвороб;
• пригнічує розвиток таких фітопатогенів, як: Rhizoctoria, Phytophthora, Pythium, 

Verticillium, Sclerotinia, Fuzarium та інші, що викликають кореневу, стеблову та 
плодову гниль; 

• стимуляція росту кореневої системи;
• збільшення площі поглинання елементів живлення;
• збереження продуктивної вологи.

МІКОХЕЛП® (MYCOHELP®)
Багатофункціональний, багатокомпонентний мікробний препарат
Удар по кореневим гнилям

Зернові

Бобові

Технічні

Картопля

Овочеві 
відкритий грунт

Квіти

Овочеві 
закритий грунт

Садові, 
декоративні

Ягідні

Культура
Обробка насіння

Обробка розсади 
перед висаджуванням

МікоХелп®-р,
л/т

МікоХелп®-р,
л/1000 од.

Робочий 
розчин,

л/т

МікоХелп®-р,
л/га

Робочий 
розчин,

л/га

Робочий 
розчин, 

л/1000 од.

Обприскування рослин
або кореневе

підживлення*

1,0-3,0

1,0-2,5

3,0-5,0

0,5-1,0

10-15

10-20

30-50

5-10

10,0-20,0
мл/кг

0,7-1,0
л/кг 0,2-0,5 20-50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7-2,0

0,7-2,5

1,0-1,5

1,0-2,5
150-300

500-800

300-500

1,0-3,0

1,0-3,0

1,0-2,0

3,0-5,0

Обробка ґрунту МікоХелп®-р: 1,0-3,0 л/га. Робочий розчин препарату: 150-300 л/га

*-при крапельному зрошенні (фертигація) норма води визначається поливною нормою.
Для підготовки органічних угідь до вирощування с/г культур рекомендовано застосовувати МікоХелп® 
для знезараження ґрунту від патогенних мікроорганізмів.
Перед застосуванням біопрепарат ретельно збовтувати! Робочий розчин біопрепарату готують в 
день обробки, при необхідності зберігають в прохолодному темному місці не більше 4-х годин.
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Bacillus thuringiensis

БІОІНСЕКТИЦИДИ
Захист рослин від комах-шкідників

Біопрепарати мають кишковий характер дії. Кишкова дія препаратів прояв-
ляється тільки при активному живленні шкідниками оброблених частин 
рослини. Активований в кишковому тракті токсин викликає пошкодження 
внутрішньої оболонки кишківника. Це призводить до загибелі комахи, а 
також комахи гинуть від септицилії (повне зараження організму) при 
розмноженні спор бактерії.  При достатній дозі шкідники припиняють 
живлення, перестають рухатись, змінюють забарвлення, та зморщуються.

 Цікаво знати
Інсектициди проникають в організм комахи різними способами, їх розділя-

ють на 4 групи - кишкові, контактні, системні, фуміганти.

Кишкові інсектициди, що потрапляють в організм комахи через рот. 
Контактні інсектициди, які проникають в організм комахи через шкірні 
покриви. Системні, або внутрішньорослинні, інсектициди поглинаються 
корінням і листям рослин переміщаються по судинній системі з живильними 
речовинами і роблять рослини отруйними для паразитуючих комах — метил-
меркаптофос, фосфамід тощо. Фуміганти, або дихальні інсектициди, потра-
пляють в організм комах в пароподібному або газоподібному стані через 
трахейну систему в процесі дихання. 

Сумісність з іншими препаратми
Біоінсектициди сумісні з біологічними та хімічними препаратами захисту 

рослин.

БІ
ОІ

НС
ЕК

ТИ
Ц

ИД
И
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ЛЕПІДОЦИД-БТУ®-р
Біоінсектицид для захисту зернових, бобових, овочевих та садових
культур, лікарських рослин та квітів від лускокрилих комах

Призначення та застосування
Для захисту овочевих, садових та декоративних культур, квітів від гусениць лускокрилих комах-
шкідників (біланів; капустяної, яблуневої та плодової молі; американського білого метелика; совок; 
 вогнівок; листокруток; кукурудзяного та лучного метелика, пильщиків та ін.)
Для рослин відкритого ґрунту обробку бажано проводити у суху безвітряну погоду, уникаючи дії 
прямих сонячних променів, вранці або ввечері.
Максимальний  захисний ефект досягається за оброблення  рослин проти гусениць молодших віків. 
Застосовують біопрепарат у вигляді розчину, який готують згідно з нормами, зазначеними у таблиці.
Інтервал між обробками 7-14 днів. Остання обробка – за 5 днів до збору урожаю.
За тривалого періоду  яйцекладки і відродження гусениць наступні обробки слід проводити  через 5-10 
днів. При  випаданні  рясних опадів обробку повторюють  відразу ж після їх закінчення. Оптимальна 
температура повітря для обробки:  від  18 °С до 30 °С; температура водного розчину 12-25 °С.
Для підвищення ефективності до розчину препарату додати біоприлиплювач  Липосам® або Енпосам®. 
Сумісний у баковій суміші з іншими препаратами захисту рослин.

Ефект від використання
• забезпечує захист рослин проти лускокрилих комах-шкідників;
• має подовжений період дії, не викликає звикання у комах-шкідників;
• не накопичується в рослинах і ґрунті;
• біопрепарат кишкової дії;
• тривалість захисної дії до 14 днів.

Рекомендовані  норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Склад:
життєздатні клітини бактерії 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki, 
ендоспори – титр 1×109 КУО/см3 та 
біологічно активні продукти життє-
діяльності бактерій: білкові криста-
ли – ендотоксини.
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л
Умови зберігання:
Зберігати в герметичній упаковці, в 
захищеному від світла місці за 
температури від 4 °С до 10 °С.
 Гарантійний термін зберігання:
12 місяців  за  температури від 4 °С 
до 10 °С або 6 місяців за температу-
ри від 10 °С до 15 °С.
Посвідчення про держ. реєстрацію  
А №03135.

* норму препарату можна збільшити до 10-15 л/га в залежності від кількості та стадії розвитку шкідника.
Застосування згідно з інструкцією! При приготуванні бакової суміші  Лепідоцид - БТУ вносять останнім.

Культура

Овочеві

Зернові

Вид шкідника *Об’єм
препарату, л/га

К-ть робочого
розчину, л/га

Період обробки
та їх кількість

4-7

4-7

4-5

200-300

200-400

300-500

300-500

500-800

500-800

1-2 обробки
проти кожного

покоління 
шкідників

з інтервалом   
5-10 днів

Совки, лучний метелик, акацієва вогнівкаБобові

Совки, лучний метелик, вогнівки, білани, 
листоїди

Технічні

Виноград

Совки, лучний метелик

Яблунева і плодова міль, американський білий 
метелик, плодожерки

Листокрутка, вогнівка, пильщик

Садові

Ягідні

Декоративні Шовкопряд, соснова  совка

Білани, вогнівки, капустяна міль, 
капустяна совка, колорадський жук

Гронова листокрутка

5-8

5-8
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БІТОКСИБАЦИЛІН-БТУ®-р
Біоінсектицид для захисту рослин від комах-шкідників,
їхніх личинок та кліщів

Призначення та застосування
Рекомендується застосовувати для знищення павутинного кліща, колорадського жука, попелиць, біланів, совок, 
білокрилок, плодожерок, молі, листовійок, п’ядунів тощо на сільськогосподарських, садових, декоративних 
культурах та квітах відкритого і закритого ґрунту. Біопрепарат застосовують для боротьби з личинками різного 
віку та імаго шкідників.
Обприскування проводять в період вегетації рослин за наявності шкідників. Проти попелиць захисні заходи 
доцільно проводити за заселення рослини шкідником не вище 10% дорослих особин. Інтервал між обробками 
7-14 днів. Біопрепарат застосовують у вигляді робочого розчину, приготовленого в день обробки.
Необхідну норму препарату ретельно розмішують у воді з температурою від 15 °С до 25 °С. Робочий розчин слід 
використати зразу після приготування або зберігати не більше 5 – 6  годин  в захищеному від світла місці. 
Для рослин відкритого ґрунту обробку бажано проводити у суху безвітряну погоду, уникаючи дії прямих 
сонячних променів, вранці або ввечері.
Оптимальна температура повітря для обробки:  від  18 °С до 35 °С. Біопрепарат сумісний в баковій суміші з 
прилипачами, стимуляторами росту  та іншими засобами захисту рослин біологічної та хімічної природи, крім 
тих, що мають лужну реакцію. Остання обробка – за 5 дні до збору урожаю. 
Сумісний в баковій суміші з іншими препаратами. Термін ізоляції бджіл – 1 доба. 

Ефект від використання
• забезпечує захист рослин від комах-шкідників;
• має подовжений період дії, не викликає звикання у комах-шкідників;
• не накопичується в рослинах і ґрунті;
• тривалість між обробкою та першими ознаками його дії 1-3 дні;
• тривалість захисної дії до 14 днів.
• біопрепарат кишкової дії.

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

 Склад:
життєздатні клітини бактерій Bacillus 
thuringiensis, ендоспори – титр 
1×109 КУО/см3 та біологічно активні 
продукти життєдіяльності бактерій: 
білкові кристали (ендотоксини) і 
термостабільний екзотоксин.
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л
Умови зберігання:
Зберігати в герметичній упаковці, в 
захищеному від світла місці.
Гарантійний термін зберігання:
12 місяців за температури від 4 °С 
до 10 °С або 6 місяців за температу-
ри від 10 °С до 15 °С.
Посвідчення про держ. реєстрацію 
А №03134

Культура

Овочеві
закритого
ґрунту
Овочеві
відкритого
ґрунту

Зернові

Види шкідників

Кліщі

Баштанна попелиця

Об’єм
препарату, л/га

К-ть робочого
розчину, л/га

Період обробки
та їх кількість

7-8 (10)*
10-15

2-5 (7-10)*

2-5 (7-10)*

3-7 (10-15)*

3-7 (10-15)*

1000
1000

400-500

200-300

300-800

500-800

У період вегетації
1-2 рази з інтер-
валом 7-14 днів

1-2 обробки
проти

кожного
покоління
шкідників

з інтервалом
5-10 днів

Cовки, клопи, хлібні жуки, блішки, п’явиці, 
листокрутки, мухи, пильщики, галиці, 

кукурудзяний та лучний метелик

Бобові Листогризучі совки, довгоносики, сонцевик, 
галиці, плодожерка, зернівка

Технічні Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, 
листоїди, пильщики, білани, листогризучі 
совки, вогнівки, лучний метелик, клопи

Білани, капустяна міль, капустяна совка, 
колорадський жук, павутинний кліщ 

Плодожерки, медяниця, міль, листокрутки, 
шовкопряди, американський білий метелик, 
золотогузка, пильщик, галиця, павутинний 

кліщ, попелиці.

Садові
та ягідні

Декоративні Шовкопряд, соснова  совка

* норму препарату можна збільшити до 10-15 л/га в залежності від кількості та стадії розвитку шкідника. 
Препарат перед застосуванням збовтувати!
При приготуванні бакової суміші Бітоксибацилін-БТУ® вносять останнім.
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АКТОВЕРМ ФОРМУЛА®
біопрепарат-інсектицид для захисту рослин від комах-шкідників

Призначення та застосування
• Рекомендується застосовувати для знищення павутинного кліща, колорадського жука, 

попелиць, трипсів, біланів, совок, білокрилок, плодожерок, молі, листовійок, п’ядунів  тощо на 
сільськогосподарських, садових, декоративних культурах та квітах відкритого і закритого 
ґрунту.

• Біопрепарат застосовують для боротьби з личинками різного віку та імаго шкідників.

Особливості застосування:

• Обприскування проводять в період вегетації рослин за наявності шкідників. Проти попелиць 
захисні заходи доцільно проводити за заселення рослини шкідником не вище 10% дорослих 
особин. 

• Інтервал між обробками 7-14 днів.

• Біопрепарат застосовують у вигляді робочого розчину, приготовленого в день обробки.

• Необхідну норму препарату ретельно розмішують у воді з температурою від 15 °С до 25 °С.

• Робочий розчин слід використати зразу після приготування або зберігати не більше 5 – 6  годин  
в захищеному від світла місці. 

• Для рослин відкритого ґрунту обробку бажано проводити у суху безвітряну погоду, уникаючи 
дії прямих сонячних променів, вранці або ввечері.

• Оптимальна температура повітря для обробки  від  18 °С до 35 °С.

• Біопрепарат сумісний в баковій суміші з прилипачами, стимуляторами росту  та іншими 
засобами захисту рослин біологічної та хімічної природи, крім тих, що мають лужну реакцію.

• Остання обробка – за 5 дні до збору урожаю. 

• Термін ізоляції бджіл 1 доба.

Ефект від використання
• забезпечує захист рослин від комах-шкідників;

• має подовжений період дії, не викликає звикання у комах-шкідників;

• тривалість між обробкою та першими ознаками його дії 1-3 дні;

• тривалість захисної дії до 14 днів; 

• не накопичується в рослинах і ґрунті;

• біопрепарат кишкової дії.Склад:
життєздатні клітини бактерій 
Bacillus thuringiensis, ендоспори – 
титр 2×109 КУО/см3 та біологічно 
активні продукти життєдіяльності 
бактерій: білкові кристали і 
термостабільний екзотоксин.
Пакування:
1 л, 5 л, 10 л
Умови зберігання:
зберігають в герметичній упаковці, в 
захищеному від світла місці.
 Гарантійний термін зберігання:
12 місяців за температури 4 – 10 °С
6 місяців за температури 10 – 15 °С
Посвідчення про держ. реєстрацію: 
А  № 04246
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Овочеві
закритого
ґрунту

Овочеві
відкритого
ґрунту

8-10

7-10

біопрепарат-інсектицид для захисту рослин від комах-шкідників
АКТОВЕРМ ФОРМУЛА®

Культура, що
обробляється

Рекомендовані норми витрати
в інтегрованому та органічному землеробстві

Вид шкідника Кратність
обробок**

2-4

4-6

2-4

2-4

2-4

8-10

10-15

4-6

4-6

4-6

2-4

5-8

500-800

1-3

Актоверм формула®,
л/га

Робочий розчин
Актоверму формула®, л/га

Норма витрати*

Попелиці

Попелиці

Прихованохоботники

Садові

Обробка насіння 1-2 л/т

Зернові

Бобові

Технічні

Буряк

Кліщі

Баштанна попелиця

Білани, капустяна міль, капустяна 
совка, колорадський жук

1000

Попелиці, трипси, кліщі

Довгоносики, клопи, плодожерка, зернівка

Попелиці, трипси, кліщі

П’явиці, клопи, мухи, блішки, хлібні жуки

Попелиці, трипси

200-400

Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, 
листоїди, пильщики

Довгоносики, стеблоїди

Яблунева і плодова, медяниця, міль, 
листокрутки, шовкопряд, американський 

білий метелик, золотогузка, пильщик, галиця, 
павутинний кліщ, плодожерки, попелиці.

*Норма  витрати  АКТОВЕРМ  ФОРМУЛА® та доза використання робочого розчину залежить від виду культури, щільності насаджень, 
шкідника та обладнання для обприскування;
**Кількість обробок та інтервал між ними залежить від результатів фітосанітарного моніторингу.
Препарат перед застосуванням збовтувати!
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АКТОВЕРМ®
Біопрепарат з інсектицидною та акарицидною дією

Призначення та застосування
Рекомендується застосовувати для знищення павутинного кліща, колорадського жука, попелиць, 

трипсів, біланів, совок, білокрилки, плодожерок, молі, листовійок, п’ядунів тощо на сільськогос-

подарських, садових, декоративних культурах та квітах відкритого і закритого ґрунту.

Біопрепарат застосовують для боротьби з личинками різного віку та з імаго шкідників.

Особливості застосування:

• Обприскування  проводять в період  вегетації рослин за наявності шкідників. Проти 

попелиць захисні заходи доцільно проводити за заселення рослини шкідником не вище 

10% дорослих особин. 

• Для рослин відкритого ґрунту обробку бажано проводити у суху безвітряну погоду вранці 

або ввечері.

• Оптимальна температура повітря для проведення обробки:  від  18 °С до 35 °С.

• Остання обробка – за 2 дні до збору урожаю. 

• Біопрепарат Актоверм® сумісний у баковій суміші з прилипачами, стимуляторами росту та 

іншими засобами захисту рослин біологічної та хімічної природи, крім тих, що мають лужну 

реакцію.   

• Біопрепарат Актоверм® застосовують у вигляді робочого розчину, приготовленого в день обробки.

• Необхідну норму препарату ретельно розмішують у воді з температурою від 12 °С до 25 °С.

• Робочий розчин слід використати відразу після приготування або зберігати не більше 5 – 6  годин  

в захищеному від світла місці. 

• Термін ізоляції бджіл – 1доба.

Механізм дії
токсикогенна дія препарату  базується на властивостях специфічного природного нейротоксину 
- Аверсектину С незворотньо вражати нервову систему комах-шкідників та кліщів. 

Проникаючи в організм шкідника, Аверсектин С впливає на нервову систему, викликаючи 
параліч, після чого шкідник гине. 

Період між обробкою препаратом та першими ознаками його дії:  1 - 3 дні.

Ознаки дії: сповільнений рух, параліч та загибель шкідників.

Масова загибель шкідників настає через 3 - 7 днів.
Склад:
комплекс природних авермектинів - 
Аверсектин С (0,2%), який утворю-
ється в процесі життєдіяльності 
штаму-продуценту стрептоміцету 
Streptomyces avermitilis і має високу 
інсектицидну та акарицидну активність.

Пакування:
1 л, 5 л, 10 л

Умови зберігання:
зберігати в герметичній упаковці, в 
захищеному від світла місці за 
температури від  4 °С до 10 °С.

 Гарантійний термін зберігання:
2 роки

Посвідчення про держ. реєстрацію
А № 04840
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АКТОВЕРМ®
Біопрепарат з інсектицидною та акарицидною дією

Культура

Картопля

Томати,
огірки, перець, 
баклажани 

Норми витрати біопрепарату Актоверм®

Види шкідників

Колорадський жук

Кратність
обробок**

1-2

3-5

5-7

10-15

3-5

3-5

2-4

2-4

2-4

4-6

2,5-4

200-300

200-250

200-300

300-500

500-800

2-3

2-5

Актоверм®,
л/га

Робочий розчин
Актоверму®, л/га

Норма витрати*

Павутинний кліщ

Попелиці

Трипси

Білокрилка

Павутинний кліщ

Попелиці, трипси

Попелиці, трипси

Попелиці, трипси, кліщі

Попелиці, прихованохоботники

Попелиці, мінуючі молі

200 - 250 
для відкритого ґрунту

Капуста Капустяний і ріпаковий білани,
капустяна міль, капустяна совка

Декоративні
та квіткові 
культури

Ягідні

Садові

Павутинний і бруньковий кліщі, попелиці

*Норма  витрати  Актоверму® та робочого розчину залежить від виду культури, щільності насаджень, шкідника та обладнання для обприскування  
**Кратність обробок та інтервал між ними залежить від результатів фітосанітарного моніторингу.

Обробка насіння 1-2 л/т

1000 для закритого ґрунту

Зернові

Бобові

Олійні

Буряк

Листовійки,  п’ядуни

Павутинний і плодовий кліщі,
попелиці, квіткоїд  

Листовійки, п’ядуни, плодожерки,
совки, молі, букарки, казарки, пильщики





БІОПРИЛИПЛЮВАЧІ

Біопрепарат Липосам, завдяки своїй унікальній формулі, до складу якої 
входять природні полімери різної молекулярної маси у відповідних співвідно-
шеннях,  може виконувати функції як носія-прилиплювача для засобів захис-
ту та живлення рослин, так і біоклею для стручків ріпаку та інших хрестоцві-
тих, зокрема гірчиці, бобових культур, льону та інших.

Липосам утворює не суцільну плівку, а сітку на зразок еластичного бинта. 
Саме це можливо завдяки високомолекулярній структурі полімерних 
волокон Липосаму, які до того ж дуже еластичні і разом з тим пружні завдяки 
своїй просторовій структурі. Вони м’яко обгортають рослину та її стручки і 
тим самим не заважають її росту, диханню та фотосинтезу.

БІ
ОП

РИ
Л

ИП
Л

Ю
ВА

ЧІ
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ЕНПОСАМ®
Біопрепарат-добриво для живлення та захисту рослин

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.

Ефект від використання
• 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.

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. 

Пакування:
1 л, 5 л, 10 л.

Умови зберігання:
Біопрепарат Енпосам  зберігають у 
герметичній упаковці за темпера-
тури від 0 °С до 20 °С.

 Гарантійний термін зберігання:
3 роки від дати виготовлення.
Висновок  державної  санітарно – 
гігієнічної  експертизи  
№5.05.07- 6/342 від 17.01.2001 р.

Зернові

Бобові

Круп’яні

Картопля 

Технічні

Буряк

Овочеві
Виноград,
ягідні

Садові,
декоративні
дерева і кущі

Культура

Передпосівна
обробка

Замочування
коренів рослин

Обприскування рослин
у період вегетації

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Енпосам,
л/т

Робочий
розчин, л/т

Енпосам,
л/га

Робочий
розчин, л/га

Норма,
мл/1000 од.

Робочий розчин,
л/1000 од.

0,2-0,5

0,7-1,0

10-15 мл/кг

- - - -

- -

10-15

10-15

10-15

15-25

5-10

30-50

0,7-1,0 л/кг 15,0-25,0 20-50 0,5-1,0

0,2-0,3
150-300

300-5001,0-2,0

1,5-2,5 500-800
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ЛИПОСАМ®
Носій-прилиплювач для засобів захисту та живлення рослин

Призначення
• застосування з ґрунтовими гербіцидами;
• передпосівна обробка насіння, бульб картоплі, цибулин; 
• обприскування рослин у період вегетації сумісно з препаратами біологічного та хімічного 

походження для захисту та живлення рослин;
• замочування коренів розсади, іншого посадкового матеріалу.
Особливості застосування 
Носій-прилиплювач 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. Одержаний розчин Липосаму® використову-
ють для приготування бакової суміші з іншими препаратами (фунгіцидами, гербіцидами, інсекти-
цидами), мікроелементами та ін., дотримуючись певної послідовності змішування. Спочатку 
вносять в ємність для бакової суміші хімічні протруйники, мікро- та макроелементи тощо, потім 
приготовлений розчин Липосаму®, а після ретельного перемішування – біопрепарати. 
Для обробки посадкового матеріалу та обприскування вегетуючих рослин використовують 
будь-яке стандартне обладнання.

Ефект від використання
• закріплює біопрепарати, інші засоби захисту та живлення рослин на посадковому матеріалі, 

забезпечує їх тісний контакт з обробленою поверхнею;
• утворює захисну еластичну сітку, яка зберігає вологу, не руйнує природну оболонку насіння, 

дихання і фотосинтез проходять вільно;
• забезпечує високу ефективність ґрунтових гербіцидів при несприятливих погодних умовах;
• стабілізує дію гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів;
• захищає рослини в період вегетації від сонячних опіків, посухи;
• забезпечує краще засвоєння макро-, мікроелементів при позакореневому живленні;
• працює в широкому спектрі температур до 50 °С. Склад:

Композиція екзоолігополісахаридів 
природного походження з міцними 
зв’язками між моносахарами.
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.
Умови зберігання:
Зберігають у герметичній упаковці 
за температури від 0 °С до 20 °С.
 Гарантійний термін зберігання:
3 роки від дати виготовлення.
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
від 26.02.2007 р. № 05.03.02-04/9210
ТУ У 24.1-30165603-016:2007

Зернові
Бобові
Круп’яні

Картопля 
Технічні

Буряк
Овочеві, квіти
Виноград, ягідні

Садові, декоративні
дерева і кущі

Культура
Передпосівна

обробка
Замочування 

коренів рослин
Обприскування рослин

у період вегетації

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Липосам,
л/т

Робочий
розчин, л/т

Липосам,
л/га

Робочий
розчин, л/га

Норма,
мл/1000 од.

Робочий розчин,
л/1000 од.

0,15-0,3

0,5-1,0
7-10 мл/кг

- - - -

- -

10-15

10-15

10-15

15-25

5-10

30-50

0,7-1,0 л/кг 10-20 20-50 0,5-1,0

0,15-0,3 150-300

300-500
1,0-2,0

500-800



56

ЛИПОСАМ®
Біоклей для запобігання розтріскування плодів технічних та бобових культур

Призначення
для склеювання з метою запобігання розтріскування та втрати врожаю
• стручків ріпаку, гірчиці, сої, гороху, квасолі, бобів; 
• коробочок льону, бавовнику;
• плодів садових дерев, ягідних культур та винограду. 
Особливості застосування
Біоклей 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. Одержаний розчин біоклею використовують згідно з 
нормами, вказаними у таблиці. Обприскують рослини наземним або АВІА способом за 2-4 тижні 
до збирання урожаю в діапазоні температур від 5 °С до 30 °С.

Ефект від використання
• утворює гнучку еластичну сітку здатну розтягуватись та склеювати;
• забезпечує природне дозрівання як нижніх, так і верхніх ярусів технічних, зернобобових 

культур;
• не порушує дихання та фотосинтез рослини;
• сприяє нормальному накопиченню олії в насінні олійних культур та протеїну в зернобобових 

протягом останніх 3-4 тижнів;
• регулює кількість вологи в стручках та коробочках, не дозволяючи їй проникати всередину, 

проте вільно виходити назовні;
• захищає рослини від несприятливих погодних умов (посухи, опіків, вітру, дощу, тощо);
• подовжує термін зберігання плодів та ягід.Склад:

Липкогенна композиція біополімерів 
природного походження з клейови-
ми властивостями.

Пакування:
10 л

Умови зберігання:
Препарат Липосам зберігають у 
герметичній упаковці за температу-
ри від 0 °С до 20 °С.

 Гарантійний термін зберігання:
3 роки від дати виготовлення.

Висновок  державної  санітарно-епі-
деміологічної  експертизи  України   
від 26.02.2007 р. №  05.03.02-04/9210

Культура

Ріпак,
гірчиця

Соя, горох,
квасоля, боби,
овочеві, льон,
бавовник

Садові
та ягідні,
виноград

Спосіб застосування

Строк обробки
Наземний

Робочий
розчин,

л/га

Біо-
клей,
л/га

Робочий
розчин,

л/га

Біо-
клей,
л/га

Робочий
розчин,

л/га

Біо-
клей,
л/га

АВІА обробка
З літака З дельтаплану

0,7-1,5

1,0 -2,0

150,0-
300,0 0,7-1,5 50,0-

100,0 0,5-0,8 6,0-12,0

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

* Об’єм води залежить від типу обприскувача.

За 2-4 тижні до збирання, 
коли стручки на нижньому 
ярусі починають буріти і 
вигинаються в дугу «U», не 
розтріскуючись по шву

У фазі технічної
та біологічної стиглості

За 2-4 тижні до збирання 
урожаю
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БІОПОЛІМЕРНИЙ КОМПЛЕКС (БПК)
Носій-прилиплювач для засобів захисту та живлення рослин

Призначення
• передпосівна обробка насіння, бульб картоплі, цибулин; 
• обприскування рослин у період вегетації сумісно з препаратами біологічного та хімічного 

походження для захисту та живлення рослин;
• замочування коренів розсади, іншого посадкового матеріалу.

Особливості застосування

Носій-прилиплювач 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. Одержаний розчин БПК  використовують для 
приготування бакової суміші з іншими препаратами (фунгіцидами, гербіцидами, інсектицидами), 
мікроелементами та ін., дотримуючись певної послідовності змішування. Спочатку вносять в 
ємність для бакової суміші хімічні протруйники, мікро- та макроелементи тощо, потім приготов-
лений розчин БПК, а після ретельного перемішування – біопрепарати. 

Для обробки посадкового матеріалу та обприскування вегетуючих рослин використовують 
будь-яке стандартне обладнання.

Ефект від використання
• закріплює біопрепарати та інші засоби захисту та живлення рослин на посадковому матеріалі, 

забезпечує їх тісний контакт з обробленою поверхнею;

• створює захисну еластичну сітку, яка зберігає вологу, не руйнує природну оболонку насіння, 
дихання і фотосинтез проходять вільно;

• захищає рослини в період вегетації від сонячних опіків, посухи;

• забезпечує краще засвоєння макро-, мікроелементів при позакореневому живленні.

Склад:
Водорозчинна композиція біополі-
мерів природного походження з 
прилиплюючими властивостями.
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.
Умови зберігання:
Зберігають у герметичній упаковці 
за температури від 0 °С до 18 °С.
 Гарантійний термін зберігання:
3 роки від дати виготовлення.
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№ 05.03.02-04/50265 від  06.08.2014 р.
ТУ У 24.1-30303116-004:2009

Зернові
Бобові
Круп’яні

Картопля 
Технічні

Буряк
Овочеві, квіти
Виноград, ягідні

Садові, декоративні
дерева і кущі

Культура
Обробка
насіння

Замочування 
коренів рослин

Обприскування рослин
у період вегетації

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

БПК,
л/т

Робочий
розчин, л/т

БПК,
л/га

Робочий
розчин, л/га

БПК,
мл/1000 од.

Робочий розчин,
л/1000 од.

0,15-0,3

0,5-1,0
7-10 мл/кг

- - - -

- -

10-15

10-15

10-15

15-25

5-10

30-50

0,7-1,0 л/кг 20-30 20-50 0,7-1,5

0,2-0,3 150-300

300-5001,0-2,0

1,5-2,5 500-800
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Склад:
Суміш органосиліконових поверхне-
во-активних речовин (ПАР), неіонних 
сурфактантів та натуральних біополі-
мерів.
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.
Умови зберігання:
Зберігають у герметичній упаковці 
за температури від 0 °С до 18 °С.
 Гарантійний термін зберігання:
3 роки від дати виготовлення.
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
від 21.01.2019 р. № 602-123-20-1/702
ТУ У 24.1-30303116-004:2009

ЛИПАКТИВ® (LYPACTIVE®)
Органо-силіконовий ад’ювант

Призначення
• для обприскування рослин у період вегетації; 
• для використання з ґрунтовими гербіцидами.

Особливості застосування
ЛИПАКТИВ® (LYPACTIVE®) застосовують у вигляді водного розчину. Розчинення проводять 
поступово: необхідну кількість препарату розмішують у воді (1:1) до однорідного стану, доливаю-
чи воду малими дозами до необхідного для обробки об’єму. Одержаний розчин використовують 
для приготування бакової суміші з іншими препаратами (фунгіцидами, гербіцидами, інсектици-
дами), мікроелементами та ін., дотримуючись певної послідовності змішування. Спочатку 
вносять в ємність для бакової суміші хімічні протруйники, мікро- та макроелементи тощо, потім 
приготовлений розчин ад’юванту, а після ретельного перемішування – біопрепарати. 
Бажано  проводити пробне змішування з компонентами в баковій суміші!

Ефект від використання
• знижує поверхневі натяги водних розчинів;
• утримує робочі розчини на поверхні рослин з метою підвищення ефективності дії засобів 

захисту рослин;
• покращує змочування поверхні листка;
• забезпечує стійкість до змивання;
• забезпечує високу ефективність ґрунтових гербіцидів при несприятливих погодних умовах;
• пом’якшує стресову дію від застосування страхових гербіцидів.

Зернові
Бобові
Круп’яні

Картопля 
Технічні

Буряк
Овочеві, квіти
Виноград, ягідні

Садові, декоративні
дерева і кущі

Культура
Обприскування рослин у період вегетації

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Робочий розчин, л/га

0,05-0,1

0,1-0,15

0,07-0,1
0,05-0,1

0,05-0,15

150-300

300-500

500-800

Липактив, л/га

З ґрунтовим гербіцидом норма ЛИПАКТИВ – 0,1-0,2 л/га, 
робочого розчину – 150-300 л/га

Перед використанням біопрепарат ретельно збовтують!
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БІОФРЕНД®
Рідке калійне мило

Призначення
допоміжний засіб для оптимізації живлення та комплексного захисту рослин:
• від комах-шкідників
• від грибкових та бактеріальних хвороб.

Ефект від використання
• забезпечує краще прилипання біофунгіцидів та біоінсектицидів до рослин 
• створює захисну плівку, що утворюється на листі рослин при обприскуванні
• захищає рослини від негативного впливу навколишнього середовища
• створює захисний інсектицидний та фунгіцидний бар’єр, оскільки до складу калійного мила 

входять мікроорганізми фунгіцидної та інсектицидної дії.

Склад:
Калійні солі жирних кислот, природ-
ні полісахариди, пробіотики.

Пакування:
1 л, 5 л, 10 л.

Умови зберігання:
рідке калійне мило «Біофренд» 
зберігати в герметичній упаковці, в 
захищеному від світла місці.

 Гарантійний термін зберігання:
36 місяців за температури від 4 °С 
до 20 °С. Після відкриття упаковки 
- 6 місяців.

ТУ У 20.4-38010942- 003:2017

Культура Біофренд®, л/га Об’єм розчину, л

ЗАСТОСУВАННЯ:
Рідке калійне мило Біофренд® можна застосовувати як самостійно, так і в бакових сумішах з 
іншими дозволеними  біологічними препаратами. Обробку рослин проводити шляхом обприску-
вання від 1-3 разів протягом періоду вегетації.
Увага! Перед застосуванням обов’язково ретельно збовтувати!
Умови приготування: нормовану кількість препарату розмішати з невеликою кількістю води, 
внести в бакову ємність, заповнену водою до 2/3 об’єму, додати інсектициди і (або) фунгіциди та 
довести об'єм до необхідного.

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Зернові

Бобові

Круп’яні

Картопля 

Технічні

Буряк

Овочеві

Виноград, ягідні

Садові

0,4-0,8

150-300

500-800

200-400

0,5-1,0

1,0-1,5

0,8-2,0
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Для Енпосам, БПК, Липактив схема приготування робочого розчину аналогічна.
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БІОДЕСТРУКТОРИ
ТА ГРУНТОВІ
ДОБРИВА
Відновимо родючість грунтів!

Біодеструктори – це комплексні за складом та дією мікробні препарати. 
Призначені для обробки стерні та грунту після збирання урожаю зернових, 
технічних, зернобобових, овочевих та інших культур, а також сидератів 
безпосередньо перед дискуванням або оранкою для прискорення розкладан-
ня пожнивних, сидеральних та інших рослинних решток. Біодеструктори  
підвищують родючість грунту, покращують його загальний стан.

Біодеструктори в багаторічних насадженнях використовуються у трьох 
випадках: при підготовці площі під садіння, для зменшення первинного 
зараження хворобами та покращення розкладання мульчуючого матеріалу.

Корисно знати!
При системному використанні біодеструкторів стерні відбувається пригні-

чення розвитку збудників багатьох хвороб, у т. ч. спор пухирчатої сажки та 
зменшення кількості личинок стеблового метелика так як відбувається 
розкладання решток стебел та коренів кукурудзи, що слугують середовищем 
для шкідників та збудників хвороб.

БІ
ОД

ЕС
ТР

УК
ТО

РИ
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ЕКОСТЕРН®
Концентрований препарат, спеціально розроблений для розкладання
післяжнивних решток кукурудзи, соняшнику та інших с/г культур,
оздоровлення ґрунту та попередження його деградації

Призначення
• після збирання урожаю зернових, технічних та інших культур для обробки ґрунту та пожнив-

них решток з метою прискорення їх розкладання; 
• пригнічення розвитку фітопатогенів, нейтралізація фітотоксинів та покращення біологічної 

активності ґрунту; 
• поліпшення фізичних і агрохімічних показників ґрунту.

Спосіб застосування:
• при застосуванні в інтегрованому землеробстві рекомендовано в бакову суміш вносити азотов-

місні водорозчинні добрива у нормі №5-15; 
• в органічному землеробстві рекомендовано в бакову суміш вносити Гуміфренд 0,5 – 1,0 л/га;
• обробку бажано проводити вранці або ввечері у безвітряну погоду!

Ефект від використання
• ефективно розкладає рослинні рештки;
• збільшує біологічну активність ґрунту;
• оздоровлює ґрунт та запобігає його деградації;
• життєздатність мікроорганізмів не знижується при внесенні з чистим КАС;
• збільшує продуктивність сільськогосподарських культур;
• дія препарату помітна вже через місяць;
• препарат має позитивну післядію.
• має високу концентрацію агрономічно-цінних мікроорганізмів;
• мікроорганізми стійкі в умовах дефіциту вологи;
• має високу стабільність при застосуванні в широкому діапазоні температур.

Сільськогосподарська культура, об’єкт

Кукурудза

Соняшник

Зернові, технічні

Сидерати

Овочеві

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Склад:
 Гриби та бактерії, які прискорюють 

розкладання пожнивних решток, 
антагоністи патогенних мікроорга-
нізмів, живі клітини бактерій 
Bacillus subtilis, Azotobacter, Entero-
bacter, Enterococcus та гриби Tricho-
derma lignorum, Trichoderma viride, 
загальне число життєздатних клітин 
2,5×109 КУО/см3.
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.
Умови зберігання:
Препарат зберігають в герметичній 
упаковці, в захищеному від світла 
місці.
Гарантійний термін зберігання
12 місяців за температури від  4 °С до 
10 °С або 6 місяців за температури 
від 10 °С до 15 °С.
Посвідчення про держ. реєстрацію  
А №04385

Бобові

Робочий розчин, л/гаЕкостерн®,  л/га

Опале листя плодових дерев безпосередньо
на території саду у період листопаду

1,5-2,0

1,0-1,5

1,0-1,2

1,5-2,0

150-300

500-800

0,8-1,2
1,0-2,0

Перед використанням біопрепарат ретельно збовтують, потім нормовану кількість препара-
ту розчиняють у необхідному об’ємі води!  Робочий розчин препарату слід готувати перед самою 
обробкою і використати протягом 4 годин!
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ЕКОСТЕРН®
Концентрований препарат, спеціально розроблений для розкладання післяжнивних решток кукурудзи,
соняшнику та інших сільськогосподарських культур, оздоровлення грунту та попередження його деградації

Порядок приготування
робочого розчину для обприскування:

Порядок обробки
рослинних решток, ґрунту:

Заповнити бак оприскувача на 50% чистою водою.
Приготувати маточний (базовий) розчин азотовмісного 

добрива з розрахунку відповідно до рекомендацій 
залежно від культури. При високій розчинності азотов-

місного добрива його розчинення можна проводити 
безпосередньо в баку оприскувача.

Додати до баку оприскувача препарат Екостерн відповідно 
до встановленої норми витрати.

Робочий розчин готується з розрахунку норми виливу 
рідини не менше 150 л/га.

Заповнити повністю бак оприскувача чистою водою та 
перемішувати протягом 3-5 хвилин до утворення 

однорідної робочої суміші.

Провести обприскування.

Перед обприскуванням рослинні рештки повинні бути 
рівномірно розподілені по поверхні поля та/або можуть 

бути попередньо зароблені
(шляхом лущення) в грунт на глибину 3-5 см.

Приготований робочий розчин препарату Екостерн з 
азотовмісним добривом рівномірно нанести на рослинні 

рештки/грунт з нормою витрати робочої рідини
не менше 150 л/га.

 Обробку рослинних решток, або грунту рекомендується 
проводити вранці або ввечері.

Оптимальні для внесення температури:
повітря 10-25 °С, грунту 5-25 °С.

Після обприскування заробку препарату в грунт проводять 
протягом доби. При оптимальних умовах (помірні 

температури, наявності значної кількості вологи в грунті, 
випаданні опадів) допускається заробка препарату 

протягом трьох діб.
Заробку в грунт проводять шляхом дискування на глибину 

не менше 10 см, або за допомогою оранки.

Примітки та загальні рекомендації:
1. При низьких (до 3°C) або підвищених (понад 40°C) температурах 

більшість мікроорганізмів зберігають свою життєздатність за 
рахунок утворення спорових форм. При настанні оптимальних 
умов мікроорганізми активуються і продовжують ефективно 
працювати.

2. Азотні добрива, що використовуються, з надлишком повертаються 
в грунт у вигляді біологічного азоту мікробної біомаси та роботи 
асоціативних азотфіксаторів.

3. Посів озимих культур (наприклад, озима пшениця, озимий ріпак) 
можна проводити відразу після внесення деструктору, так як 
мікроорганізми, які входять до складу препарату, не мають 
негативного впливу на насіння.

Робочий розчин препарату готувати перед самою обробкою
і використати протягом 4 годин!

Рекомендується обробку проводити вранці або ввечері у безвітряну 

погоду та уникати дії прямих сонячних променів на біопрепарат!
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ОРГАНІК-БАЛАНС®
Біодеструктор для no-till, strip-till та традиційної технології обробітку грунту

Призначення
 Для обробки пожнивних решток, стерні та ґрунту після збирання урожаю злаків, технічних та 

інших культур, що вирощуються за технологіями no-till, mini-till, strip-till та традиційною.

• При застосуванні в інтегрованому землеробстві рекомендовано в бакову суміш вносити 
азотовмісні добрива.

• Готовий робочий розчин рівномірно нанести на ґрунт зі стернею, пожнивними рештками.

Ефект від використання
• пригнічує широкий спектр збудників  грибних та бактеріальних хвороб; 
• прискорює розкладання рослинних решток;
• працює в умовах дефіциту вологи в широкому діапазоні температур;
• нейтралізує фітотоксини;
• підвищує загальну біологічну активність ґрунту; 
• покращує якісні показники ґрунту;
• дія препарату помітна вже через місяць;
• препарат має позитивну післядію.

Рекомендовані норми витрат
в інтегрованому та органічному землеробстві

Склад:
концентрат життєздатних мікроор-
ганізмів різних таксономічних  груп 
та їх активних метаболітів, загальне 
число життєздатних мікроорганіз-
мів продуцентів не менше 1,0×109 
КУО/см3:
• бактерії-антагоністи патогенних 
для рослин грибів та бактерій;
• бактерії, здатні фіксувати молеку-
лярний азот, мобілізувати калій та 
фосфор;
• сапрофітні гриби, що продукують 
ферменти, які руйнують целюлозу, 
лігнін, клітковину, пектини та інші 
речовини рослинних решток, а 
також мають широкий спектр 
антагоністичної активності.
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.
Умови зберігання:
Препарат зберігають в герметичній 
упаковці, в захищеному від світла 
місці.
Гарантійний термін зберігання
12 місяців за температури від  4 °С до 
10 °С або 6 місяців за температури 
від 10 °С до 15 °С.
Посвідчення про держ. реєстрацію  
А №03730

Сільськогосподарська культура, об’єкт

Кукурудза

Технічні

Зернові

Сидерати

Овочеві

Бобові

Робочий розчин, л/гаОрганік-баланс®,  л/га

Опале листя плодових дерев безпосередньо
на території саду у період листопаду

1,5-2,0

1,0-1,5

1,5-2,0

150-300

500-800

0,8-1,2

1,0-2,0

Перед використанням біопрепарат ретельно збовтують!
Кількість біопрепарату коригується, в залежності від кількості пожнивних решток.
Щоб підвищити ефективність біопрепарату Органік-баланс®, рекомендовано до розчину додавати  
прилиплювач Липосам®.
Робочий розчин препарату готувати безпосередньо перед обробкою!
Обробку бажано проводити у безвітряну погоду!
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БІОДЕСТРУКТОР СТЕРНІ®
Біокомплекс-БТУ для оздоровлення грунту
та розкладання пожнивних решток

Призначення та застосування
• Обробка стерні, інших рослинних решток та ґрунту після збирання урожаю сільськогосподар-

ських культур, безпосередньо перед культивацією.
• Застосовувати в нічний або вечірній час із заробкою в грунт на глибину не менше 10 см.
• При застосуванні в інтегрованому землеробстві рекомендовано в бакову суміш вносити 

азотовмісні водорозчинні добрива у нормі N5-15.
• В органічному землеробстві рекомендовано в бакову суміш вносити Гуміфренд® 0,5-1,0 л/га.

Ефект від використання
• прискорює розкладання рослинних решток;

• пригнічує патогени, які потрапляють у ґрунт з рослинними рештками;

• підвищує загальну біологічну активність ґрунту;

• збільшує продуктивність сільськогосподарських культур;

• покращує якісні показники ґрунту.

Норми витрат Біодеструктора стерні®

 Склад:
• продуценти целюлаз та інших 
ферментів, що розкладають 
рослинні рештки;
• природні азотфіксуючі бактерії; 
• фунгіцидні бактерії широкого 
спектру дії;
• фосфор- та каліймобілізуючі 
ґрунтові бактерії;
• інша корисна мікрофлора 
(молочнокислі бактерії); 
• фітогормони, вітаміни, амінокис-
лоти.
Пакування:
 1 л, 10 л
Умови збарігання:
Препарат зберігають в герметичній 
упаковці, в захищеному від світла 
місці.
Гарантійний термін зберігання:
12 місяців від дати виготовлення. 
Посвідчення про держ. реєстрацію 
А №03133

Пожнивні рештки
сільськогосподарських культур

Соняшник

Кукурудза

Зернові

Сидерати

Бобові

Біодеструктор стерні®,
л/га

1,5-2,5

1,0-2,0

0,5-1,5

1,0

150,0-300,0

Робочий розчин,
л/га

*Кількість біопрепарату та мінеральних азотних добрив коригується, в залежності від вмісту азоту
в пожнивних залишках та їх кількості.
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Біодобриво грунтове для мобілізації фосфору та калію з нерозчинних сполук,
фіксації азоту та підвищення ефективності використання мінеральних добрив

ГРАУНДФІКС® (GROUNDFIX)®

Рекомендовані норми витрат біопрепарату ГРАУНДФІКС®

Призначення
• передпосівне внесення (основний обробіток, культивація);
• внесення в рядок, фертигація;
• ранньовесняне підживлення;
Особливості застосування: 
• Препарат вносити із заробленням у передпосівний обробіток  ґрунту. 
• Препарат вносити без зароблення при ранньо-весняному підживленні озимих культур.

Ефект від використання
• забезпечує поступове збільшення в ґрунті доступних для рослин рухомих форм фосфору і 

обмінного калію; 
• підвищує коефіцієнт використання поживних елементів з добрив у 1,2-1,5 рази; 
• дозволяє зменшити використання добрив до 20%; 
• сприяє вільному надходженню в рослини кремнію; 
• має позитивну післядію;
• збільшує біологічну активність ґрунту, оздоровлює ґрунт та запобігає його деградації; 
• життєздатність мікроорганізмів не знижується при внесенні з чистим КАС;
• підвищує стресостійкість рослин; 
• збільшує продуктивність сільськогосподарських культур.
• підвищує доступність і рухомість  в ґрунті фосфору і обмінного калію, а також збільшує 

кількість різних форм азоту в ґрунті та добривах;
• поліпшує агрохімічні показники ґрунту;
• покращує біологічну активність ґрунту та пригнічує  розвиток  фітопатогенів.

Культура Період внесення

3,0

3,0-5,0

3,0-5,0

5,0-8,0

5,0-10,0

3,0 - 5,0

3,0 - 5,0

ГРАУНДФІКС®, л/га Робочий розчин, л/га

Перед використанням біопрепарат ретельно збовтують, потім нормовану кількість препарату розчиняють 
у необхідному об’ємі води! Робочий розчин препарату слід готувати перед самою обробкою і використати 
впродовж 4 годин !

Склад:
• клітини бактерії Bacillus subtilis, Bacillus 

megaterium var. phosphaticum, Azotobac-
ter chroococcum, Enterobacter, Paeniba-
cillus polymyxa загальне число життєз-
датних клітин (0,5 – 1,5)×109 КУО/см3;

• інша корисна мікрофлора (молочно-
 кислі бактерії, продуценти ферментів);
• вітаміни, фітогормони, амінокислоти 

та інші фізіологічно-активні речовини.

Пакування:
1 л, 5 л, 10 л.

Умови зберігання:
Зберігають в герметичній упаковці, 
в захищеному від світла місці.
 Гарантійний термін зберігання:
12 місяців за температури від 4 °С до 
10 °С або 6 місяців за температури від 
10 °С до 15 °С.
Посвідчення про держ. реєстрацію 
А № 05346. 

Озимі та ярі зернові

Інтегроване землеробство

Органічне

Озимий ріпак

Ранньо-весняне, передпосівне

Ранньо-весняне, передпосівне

Ранньо-весняне, передпосівне

Ранньо-весняне, передпосівне

ПередпосівнеСоняшник
Кукурудза
Соя В рядок

Озимі та ярі зернові

Озимий ріпак

ПередпосівнеСоняшник
Кукурудза
Соя В рядок

Садові

Овочеві

Фертигація 2-3 обробки

Фертигація 2-3 обробки

0,5-1,0

100-200

100-200

150-200

150-200

20-50

20-500,5-1,0

поливна норма
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КОМПОНАЗА® (COMPONAZA)®
для   прискореного компостування органічних відходів
промислового, сільськогосподарського та побутового походження

Ефект від використання
• Прискорює процес розкладання органічних відходів;

• Нейтралізує токсичні речовини під впливом мікроорганізмів-детоксикантів;

• Пригнічує розвиток патогенних бактерій завдяки дії мікроорганізмів-антагоністів;

• Дозволяє отримати цінне органічне добриво через 1-1,5 місяці за допомогою ворошителя  
компосту (аератора), за 2-2,5 місяці – фронтального навантажувача.

Склад:
життєздатні ефективні бактерії  
Bacillus subtilis, Rodex, гриби роду 
Trichoderma та інші КУО/см3 не 
менше ніж  1,0-109.

Умови зберігання:
зберігають в герметичній упаковці,  
в захищеному від світла місці.

Гарантійний термін зберігання:

12 місяців за температури від  4 °С до 
10 °С  або 6 місяців за температури 
від 10 °С до 15 °С.

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи від 
23.06.2016р. № 05.03.02-04/20909.

Призначення та застосування
для прискореного компостування органічних відходів промислового, сільськогосподарського та 
побутового походження.  

Особливості  дії

• біопрепарат з комплексом ефективних мікроорганізмів та ферментів для прискорення компостування;

• біопрепарат має бактерицидні та фунгіцидні властивості по відношенню до патогенних бактерій 
та грибів.

Норми внесення компонентів для компостування 1т гною

Найменування компонентів Кількість

1 т

0,15-0,3 т*

до досягнення 70% у суміші

0,2-0,5 л

* Залежно від складу та виду компосту, кількість органічної речовини розраховується індивідуально.
Перед застосуванням біопрепарат збовтувати!
Розчин КОМПОНАЗИ використати протягом дня, уникаючи дії прямих сонячних променів.
Біопрепарат екологічно безпечний, нешкідливий для людей, тварин і комах, не чинить подразнюю-
чої дії на шкіру та слизову оболонку очей, не утворює токсичних сполук з іншими речовинами в 
повітрі і стічних водах.

Гній ВРХ, свинячий гній, курячий послід,
відходи забійного цеху

Солома зернових культур або інший вуглецевий
компонент (тирса, опале листя тощо)

Вода водопровідна водогінна або технічна

КОМПОНАЗА®
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ГУМАТИ

Комплексне добриво на основі  гумату калію з додаванням корис-
них мікроорганізмів забезпечує рослини такими фізіологічно-активними 
речовинами як гумінові та фульвокислоти, амінокислоти, пептиди, а також 
мікроелементами в легкодоступній формі, для підвищення стійкості до 
стресових ситуацій, виведення рослини зі стресу внаслідок згубної дії агрохі-
мікатів, покращення процесів росту, розвитку та інтенсивності метаболізму, 
що комплексно впливає на підвищення врожайності та покращення якості 
сільськогосподарської продукції.

Макро- і
мікроелементи

Пептиди та
полісахариди

Гумінові та
фульвокислоти

АмінокислотиМікроорганізми

ГУ
М

АТ
И



72

Обробка насіння, л/т Внесення в рядок; 
фертигація

Обприскування 
рослин

ГУМІФРЕНД®

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Комплексне добриво на основі гумату калію з додатковим вмістом
корисних мікроорганізмів та продуктів їх метаболізму

Призначення та застосування
• для обробки ґрунту з метою збагачення калійними солями гумінових та фульвових кислот і 

мікроорганізмами; 
• для обробки насіння;
• внесення в рядок, фертигація;
• для обприскування рослин під час вегетації.

Ефект від використання
• прискорює надходження в рослину поживних речовин і підвищує коефіцієнт їх використання;
• посилює фунгіцидні та рістстимулюючі властивості мікрофлори грунту за рахунок інтродукції 

корисних мікроорганізмів;
• активізує синтез білків, вуглеводів і вітамінів в рослинах;
• підвищує стійкість рослин до негативних факторів навколишнього середовища;
• активізує ріст та розвиток рослин;
• підвищує врожайність та якість сільськогосподарської продукції.

Культура

Зернові
Бобові
Технічні
Овочеві 
відкритий 
ґрунт
Садові, 
декоративні
Ягідні

*Обробка ґрунту: Гуміфренд 0,5-1,0 л/га, робочий розчин 150-300 л/га

Гуміфренд® можна застосовувати як самостійно, так і сумісно з іншими дозволеними  препаратами 
живлення та захисту рослин. Попередньо бажано провести тест на сумісність. 
*В органічному землеробстві рекомендовано застосовувати сумісно з біодеструктором Екостерн®.

Склад:
• калійні солі гумінових та фульво-
вих кислот;
• комплекс мікроорганізмів: Bacillus 
subtilis, Bacillus megaterium var. р
hosphaticum, Bacillus muciloginosus, 
Bacillus macerans, Paenibacillus 
polymyxa;
• БАР (амінокислоти, пептиди); 
янтарна (бурштинова) кислота; 
поліетиленгліколь; мікроелементи 
(сірка, магній, цинк, залізо, 
марганець, бор, мідь, кремній, 
молібден, кобальт).
Пакування: 1 л, 5 л, 10 л.
Умови зберігання: в герметичній 
упаковці виробника, в захищеному 
від світла місці за температури  від 
10 °С до 40 °С.
Гарантійний термін зберігання:
3 роки від дати виготовлення. Після 
відкриття упаковки − термін 
зберігання препарату становить не 
більше 6 місяців.

ТУ У 20.1-38010942-004:2017

Гуміфренд®,
л/т

Робочий 
розчин, л/т

Гуміфренд®,
л/га

Робочий 
розчин, л/га

Гуміфренд®,
л/га

Робочий 
розчин,

л/га

0,3-0,5 0,3-0,5

0,8-1,0

20-50

Поливна 
норма

Обробка ґрунту/внесення в рядок -  проводять робочим розчином перед дискуванням, оранкою, 
культивацією, сівбою або висаджуванням сільськогосподарських культур.
Передпосівна обробка насіння - проводять  шляхом нанесення  робочого розчину напіввологим 
методом вручну, оприскувачем або машинами для протруювання. 
Обробку насіння проводять у затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів.

0,8-1,0

20,0-30,0
мл/кг

- -

10-15
5-10

10-20

0,7-1,0
л/кг

0,4-0,6

0,8-1,5

150-300

500-800

300-500
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Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,3-0,5 л/га

Технологічна схема
застосування біопрепаратів

при вирощуванні

озимої пшениці

HelpRost
Зернові Осінь

0,5-1,0 л/га 

Лепідоцид-БТУ, 4,0-7,0 л/га Екостерн,
1,5 л/га

Гуміфренд 
0,5-1,0 л/га

Бітоксибацилін-БТУ, 7,0-10,0 л/га

HelpRost
Насіння

1,0-2,0 л/т

HelpRost
Зернові

0,5-1,0 л/га
HelpRost Зернові

1,0-2,0 л/га

Азотофіт-р,
0,3-0,5 л/га

Азотофіт-р,
0,5 л/т

МікоХелп,
1,5-2,0 л/га 

ФітоХелп,
0,4-0,8 л/га

МікоХелп,
1,0-2,0 л/га 

ФітоХелп,
0,6-0,8 л/га

ФітоХелп,
0,4-0,8 л/га

МікоХелп,
1,0 л/га 

Граундфікс,
5,0-8,0 л/га

Передпосівний
обробіток грунту

Молочно-
воскова

стиглість

Фаза
повної

стиглості
Рослинні рештки

Вихід
у

трубку 
Весняне

кущення 
Насіння

Органік-баланс, 0,3-0,5 л/га

Енпосам // Липосам, 0,3 л/гаЕнпосам/Липосам,
0,3 л/т

МікоХелп
2,0 л/т //
Фітохелп
1,0-1,5 л/т

HelpRost
Зернові Осінь,

0,5-1,0 л/га 

Екостерн,
1,0-1,5 л/га

HelpRost
Насіння

1,0-2,0 л/т
HelpRost Пшениця

1,0-1,5 л/га

Азотофіт-р,
0,15-0,3 л/га

Передпосівний
обробіток грунту

Рослинні
рештки

Прапорцевий
листок -
початок
цвітіння 

Прапорцевий
листок -
початок
цвітіння 

Весняне
кущення - 

вихід у
трубку 

Осіннє
кущення 

Осіннє
кущення 

Насіння

Органік-баланс
1,0-1,5 л/т 

Липосам,
0,2-0,3 л/га

Липосам,
0,2-0,3 л/га

Липосам,
0,3 л/т

ІНТЕГРОВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Граундфікс,
3,0 л/га

Мікофренд,
1,0-1,5 л/т

Мікофренд,
1,0-1,5 л/т

біоінокулянти

мікроелементи

біодеструктори

біоінсектициди

гумати

біоіактиватори

біофунгіциди

препарати для
живлення
та захисту

біоприлип-
лювачі

Липактив
0,05-0,1 л/га

Актоверм формула
4-5 л/га

Актоверм
формула
4-5 л/га

Гуміфренд, 0,3-0,5 л/га
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Склероцид 
1,0-2,0 л/га

Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

біоінокулянти

мікроелементи

біодеструктори

біоінсектициди

гумати

біоіактиватори

біофунгіциди

препарати для
живлення
та захисту

біоприлип-
лювачі

Технологічна схема
застосування біопрепаратів

при вирощуванні сої

Лепідоцид-БТУ, 4,0-7,0 л/га

Гуміфренд,
0,5-1,0 л/га

  Актоверм формула,
4,0-6,0 л/га

HelpRost Насіння,
1,0-2,0 л/т HelpRost соя, 1,0-5,0 л/га

HelpRost Бор, 0,5-1,0 л/га

Азотофіт-р,
0,3-0,8 л/т

Азотофіт-р, 0,15-0,3 л/га

ФітоХелп,
0,6-0,8 л/гаМікоХелп, 2,0-3,0 л/га 

Граундфікс,
5,0-10,0 л/га

Передпосівний
обробіток грунту

1-3
трійчастих

листка
Насіння Сходи

Енпосам, Липосам, 0,2-0,5 л/гаЕнпосам, Липосам
0,3 л/т

Липосам, Енпосам
(біоклей), 1,0-1,5 л/га

Мікохелп // Фітохелп
1,0-1,5 л/т // 1,0-1,5 л/т

Рослинні
решткиДозрівання

Різолайн // 
 Біоінокулянт-БТУ-т
або -р 2,0-3,0 л,кг/т

ІНТЕГРОВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Екостерн, 1,0 л/га

Екостерн, 1,0 л/га

HelpRost Насіння,
1,0-2,0 л/т

HelpRost соя, 1,0-1,5 л/га

HelpRost Бор, 0,5-1,0 л/га

Граундфікс,
3,0-5,0 л/га

Липосам,
0,5-0,8 л/га

Передпосівний
обробіток грунту Налив бобівБутонізація -

цвітіння
1-3

трійчастих
листка

Насіння

Органік-баланс,
0,8-1,0 л/т 

Липосам, 0,2-0,3 л/гаЛипосам,
0,15-0,3 л/т

Липосам (біоклей),
1,0-1,5 л/га

Рослинні
решткиДозрівання

Різолайн //
Біоінокулянт-БТУ-т

або -р  
2,0-3,0 л,кг/т

З грунтовим
гербіцидом 

Мікофренд
1,0-1,5 л/т

Липактив 
0,05-0,1 л/га

Налив бобівБутонізація -
цвітіння

Мікофренд
1,0-1,5 л/т

Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

Бітоксибацилін-БТУ,
 7,0-10,0 л/га

Склероцид 
1,0-2,0 л/га

Склероцид
1,0-2,0 л/га

Склероцид
1,0-2,0 л/га
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Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

біоінокулянти

мікроелементи

біодеструктори

біоінсектициди

гумати

біоіактиватори

біофунгіциди

препарати для
живлення
та захисту

біоприлип-
лювачі

Технологічна схема
застосування біопрепаратів
при вирощуванні гороху

Екостерн,
1,0 л/га

HelpRost Насіння,
1,0-2,0 л/т

HelpRost Бор, 0,5-1,0 л/га

Азотофіт-р,
0,3-0,5 л/т Азотофіт-р, 0,15-0,3 л/га

Азотофіт-р, 0,15-0,3 л/га

ФітоХелп, 0,6-0,8 л/гаМікоХелп, 1,0-2,0 л/га 

Граундфікс,
5,0-10,0 л/га

Передпосівний
обробіток грунту

Енпосам, Липосам, 0,2-0,3 л/гаЕнпосам, Липосам
0,3-0,4 л/т

Липосам,
Енпосам (біоклей), 

1,5-2,0 л/га

Мікохелп // Фітохелп
1,0-1,5 л/т // 1,0-1,5 л/т

Різолайн // Біоінокулянт
-БТУ-т або -р, 

2,0-3,0 кг/т або л/т

ІНТЕГРОВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Екостерн,
1,0 л/га

HelpRost
Насіння,

1,0-2,0 л/т
HelpRost Соя, 1,0-1,5 л/га

HelpRost Бор, 0,5-1,0 л/га
Граундфікс,
3,0-5,0 л/га

Липосам,
0,5-0,8 л/га

Передпосівний
обробіток грунту Насіння

Органік-баланс,
1,0 л/т 

Липосам, 0,2-0,3 л/гаЛипосам,
0,3-0,4 л/т

Липосам (біоклей),
1,5-2,0 л/га

Рослинні
решткиДозрівання

Різолайн //
Біоінокулянт-БТУ

-т або -р, 
2,0-3,0 кг/т

або л/т

3-5 справжніх
листків

3-5 справжніх
листків

Бутонізація -
цвітіння

Бутонізація -
цвітінняНасіння Рослинні

решткиДозріванняСходи

З грунтовим
гербіцидом 

Липактив
0,05-0,1 л/га

Формування
бобів

Початок
формування

бобів

Мікофренд
1,0-1,5 л/т

Гуміфренд 
0,5-1,0 л/га

Лепідоцид-БТУ, 4,0-7,0 л/га

HelpRost, 1,0-3,0 л/га

  Актоверм формула,
4,0-6,0 л/га

Бітоксибацилін-БТУ,
 7,0-10,0 л/га
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Склероцид 
1,0-2,0 л/га

Склероцид 
1,0-2,0 л/га

Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

біоінокулянти

мікроелементи

біодеструктори

біоінсектициди

гумати

біоіактиватори

біофунгіциди

препарати для
живлення
та захисту

біоприлип-
лювачі

Технологічна схема
застосування біопрепаратів

при вирощуванні
озимого ріпаку

Лепідоцид-БТУ, 4,0-7,0 л/га

Екостерн,
1,0-1,5 л/га

HelpRost Насіння,
2,0 л/т

HelpRost Ріпак, 1,0-2,0 л/га

HelpRost Бор, 1,0-1,5 л/га

Азотофіт-р,
1,0-1,5 л/т Азотофіт-р, 0,15-0,3 л/т

ФітоХелп, 0,4-0,8 л/гаМікоХелп, 2,0-3,0 л/га 

Граундфікс,
5,0-10,0 л/га

Органік-баланс,
4,0-6,0 л/т 

Енпосам, 0,2-0,3 л/гаЕнпосам, Липосам 
0,3-0,4 л/т

Липосам,
Енпосам (біоклей),

1,0-1,5 л/га

Мікохелп //Фітохелп
2,0-3,0 л/т // 1,0-1,5 л/т

ІНТЕГРОВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Екостерн,
1,0-1,5 л/га

HelpRost Ріпак, 1,0-1,5 л/га

HelpRost Бор, 0,5-1,0 л/га
Граундфікс,
3,0-5,0 л/га

Передпосівний
обробіток грунту

Передпосівний
обробіток грунту

Насіння

Органік-баланс,
4,0-6,0 л/т 

Липосам, 0,2-0,3 л/гаЛипосам,
0,3-0,4 л/т

Липосам (біоклей),
1,0-1,5 л/га

Рослинні
рештки

4 справжніх
листки

4 справжніх
листки

Стеблування

Стеблування

Бутонізація -
цвітіння

Дозрівання зерна -
лимонно-жовтий

стручок

Насіння Рослинні
рештки

Бутонізація -
цвітіння

Дозрівання зерна -
лимонно-жовтий

стручок

Липосам,
0,5-0,8 л/га

З грунтовим
гербіцидом 

Гуміфренд 
0,5-1,0 л/га

HelpRost
Насіння
2,0 л/га

Липактив
0,05-0,1 л/га

Утворення
стручка 

  Актоверм формула,
4,0-6,0 л/га

Бітоксибацилін-БТУ,
 7,0-10,0 л/га

Склероцид 
1,0-2,0 л/га

Склероцид 
1,0-2,0 л/га
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Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

Технологічна схема
застосування біопрепаратів

при вирощуванні

кукурудзи

Азотофіт-р, 0,15-0,3 л/га

Мікохелп // Фітохелп
2,0-3,0 л/т // 1,0-1,5 л/т МікоХелп, 2,0-3,0 л/га 

гумати

біоінокулянти

мікроелементи

біодеструктори

біоінсектициди

біоіактиватори

біофунгіциди
препарати для
живлення та захисту
біоприлиплювачі

ІНТЕГРОВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Екостерн,
1,5-2,0 л/га

HelpRost кукурудза, 1,0 л/га

HelpRost Цинк, 0,5-1,0 л/га

Граундфікс,
3,0-5,0 л/га

Передпосівний
обробіток

грунту

4 -5
листківНасіння

Органік-баланс,
1,5-3,0 л/т 

Липосам, 0,2-0,5 л/гаЛипосам,
0,3-0,5 л/т

Липосам
0,5-0,8 л/га

Рослинні
рештки

Лепідоцид-БТУ, 4,0-7,0 л/га

7-10
листків

Викидання
волоті

Азотофіт-р, 0,15-0,3 л/гаАзотофіт-р,
0,1-0,5 л/т

Екостерн,
1,5-2,0 л/га

HelpRost Цинк, 1,0 л/га

HelpRost кукурудза, 1,0-1,5 л/га
HelpRost Насіння,

2,0 л/т

Граундфікс,
5,0-10,0 л/га

Передпосівний
обробіток

грунту

4 -5
листківНасіння

Енпосам, 0,2-0,3 л/гаЕнпосам, Липосам
0,3-0,5 л/га

Рослинні
рештки

7-10
листків

Викидання
волоті

З грунтовим
гербіцидом

Липактив
0,05-0,1 л/га

Мікофренд 
4-5 л/т

HelpRost
Насіння
2,0 л/т

Мікофренд 
5 л/т

Розвиток
плоду

Фітохелп, 0,6-0,8 л/га

Гуміфренд,
0,5-1,0 л/га

Бітоксибацилін-БТУ  // Актоверм формула
 7,0-10,0 л/га  // 4,0-6,0 л/га

  Актоверм формула,
4,0-6,0 л/га

Бітоксибацилін-БТУ,
 7,0-10,0 л/га
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Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

гумати

біоінокулянти

мікроелементи

біодеструктори

біоінсектициди

біоіактиватори

біофунгіциди
препарати для
живлення та захисту
біоприлиплювачі

Технологічна схема
застосування біопрепаратів

при вирощуванні

соняшника

Азотофіт-р, 0,15-0,3 л/га

ІНТЕГРОВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Екостерн,
1,5-2,0 л/га

HelpRost
Насіння,

2,0 л/т HelpRost Бор, 0,5-1,0 л/га

HelpRost Соняшник, 1,0-1,5 л/га

Граундфікс,
3,0-5,0 л/га

Склероцид,
1,0-2,0 л/га

Склероцид,
1,0-2,0 л/га

Передпосівний
обробіток

грунту
4-6 справжніх

листківНасіння

Органік-баланс,
4,0-6,0 л/т 

Липосам,
0,2-0,5 л/га

Липосам,
0,3-0,5 л/т

Липосам,
0,5-0,8 л/га

Граундфікс,
5,0-10,0 л/га

Склероцид,
1,0-2,0 л/га

Передпосівний
обробіток

грунту

Рослинні
рештки

Лепідоцид-БТУ,
4,0-7,0 л/га

Зірочка

4-6 справжніх
листків Зірочка

Азотофіт-р,
0,7-1,0 л/т

Мікофренд 
5-6 л/т

Азотофіт-р, 0,3-0,5 л/га

Фітохелп,
0,4-0,8 л/га

Мікохелп // Фітохелп
2,0-3,0 л/т // 1,0-1,5 л/т Мікохелп, 2,0-3,0 л/га

HelpRost Насіння,
2,0 л/т

HelpRost Бор,
0,5-1,0 л/га

HelpRost Соняшник,
1,0-1,5 л/га

Насіння

Енпосам, Липосам, 0,2-0,3 л/гаЕнпосам, Липосам
0,25-0,5 л/т

Рослинні
рештки

З грунтовим
гербіцидом

Мікофренд 
5-6 л/т

Липактив
0,05-0,1 л/га

Утворення
плодів

Гуміфренд 
0,5-1,0 л/га

Екостерн, 
1,5-2,0 л/га 

Склероцид 
1,0-2,0 л/га

  Актоверм формула,
4,0-6,0 л/га

Бітоксибацилін-БТУ,
 7,0-10,0 л/га
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Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

Органік-баланс,
0,3-0,5 л/га

Гуміфренд,
0,4-0,5 л/га

гумати

біоінокулянти

мікроелементи

біодеструктори

біоінсектициди

біоіактиватори

біофунгіциди
препарати для
живлення та захисту
біоприлиплювачі

Технологічна схема
застосування біопрепаратів

при вирощуванні

картоплі

Азотофіт,
0,3-0,5 л/т

ІНТЕГРОВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Екостерн,
1,0-1,5 л/га

HelpRost Бор, 0,5-1,0 л/га

HelpRost Овочі, 1,0-1,5 л/га

Граундфікс,
3,0-5,0 л/га

Обробка грунту
перед нарізанням

гребенів

Органік-баланс,
0,5-1,0 л/т

Липосам, 0,3-0,5 л/гаЛипосам,
0,5-0,7 л/т

Рослинні
рештки

Лепідоцид-БТУ, 4,0-7,0 л/га

Бульби Сходи Бутонізація Цвітіння

Актоверм, 1,5-2,0 л/га

Азотофіт,
0,3-0,5 л/т Азотофіт-р, 0,3-0,5 л/га

МікоХелп,
2,0-3,0 л/т МікоХелп, 2,0-3,0 л/га ФітоХелп,

0,6-0,8 л/га 

Екостерн,
1,0-1,5 л/га

HelpRost Бор, 0,5-1,0 л/га

HelpRost Овочі, 1,0-1,5 л/гаHelpRost
Насіння, 
1,0-1,5 л/т

Граундфікс,
5,0-10,0 л/га

Обробка грунту
перед нарізанням

гребенів

Енпосам, Липосам, 0,3-0,5 л/гаЕнпосам, Липосам 
0,5-0,7 л/т

Рослинні
решткиБульби Сходи Бутонізація Цвітіння

Гуміфренд,
0,5-1,0 л/га

З грунтовим
гербіцидом

Липосам, 
0,5-0,8 л/га

HelpRost
Насіння
1,0 л/т

Липактив
0,05-0,1 л/га

Азотофіт, 0,3-0,5 л/га

  Актоверм формула,
4,0-6,0 л/га

Бітоксибацилін-БТУ,
 7,0-10,0 л/га



ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо зберігання та застосування мікробних препаратів

Мікробні препарати зберігати в герметичній тарі виробника у прохолодному місці при 
температурі, вказаній на етикетці та в інструкції по застосуванню на відповідний препарат. 
Не допускати заморожування.
Перед застосуванням препарат обов’язково збовтувати.
Життєдіяльність бактерій викликає здуття полімерної тари та специфічний запах продук-
ту, але це не свідчить про його непридатність, а навпаки – про підвищену активність – 
мікроорганізми живі. Зайве повітря періодично видаляти через кришку тари.
Готувати розчин з препаратів необхідно тільки у день обробки та зберігати не більше 4-х годин 
в темному місці. При цьому використовувати чистий посуд та воду кімнатної температури.
Обробку рослин препаратами проводити у безвітряну погоду, вранці або ввечері, уникаю-
чи дії прямих сонячних променів.
При використанні у баковій суміші мікробних препаратів разом з іншими препаратами 
необхідно попередньо проводити їх пробне змішування (осад не повинен утворюватись). 
Обов’язково мікробні препарати додавати у суміш останніми і зберігати суміш не більше 
4-х годин в затіненому місці.
Дія мікробних препаратів та захист від впливу хімічних, фізичних, інших факторів покра-
щується при використанні їх разом з прилиплювачем Липосам.
Застосування мікробних препаратів майже не потребує внесення змін в технології виро-
щування с/г культур.
Для обробки  насіння та обприскування рослин використовують будь-яке стандартне 
обладнання вітчизняного або зарубіжного виробництва.
Біопрепарати нетоксичні для людей, тварин та комах!
Заходи безпеки:
• при попаданні препарату на шкіру промити це місце водою з милом
• при попаданні в очі – ретельно промити їх водою
• при використанні біопрепаратів необхідно дотримуватись правил роботи
 з біопрепаратами.



Компанія «БТУ-Центр»
вул. Будівельників, 35, м. Ладижин, Вінницька обл., 
24321, Україна
тел./факс +380 4343 6 02 94, 6 40 20.

Торговий дім «БТУ-Центр»
вул. Академіка М. Амосова, 1/34, оф. 1 (к. 84), с. 
Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08138, Україна
тел./факс +380 44 594 38 83, 594 38 84, 
+380 66 155 98 89, +380 96 155 89 89
e-mail: info@btu-center.com, www.btu-center.com


