
 

                                                                     

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

(промисловий сектор) 
 

 МікоХелп-р® (MусоHelp-r®) 

Багатофункціональний, багатокомпонентний біопрепарат 

 

Опис: Рідина від коричневого до коричневого з зеленуватим відтінком кольору зі специфічним запахом. 

Можливе утворення осаду або плівки на поверхні рідини. 
 

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л. 
 

Склад: Сапрофітні гриби-антагоністи роду Trichoderma, живі клітини бактерій Bacillus subtilis, 

Azotobacter,  Enterobacter, Enterococcus, біологічно-активні продукти життєдіяльності мікроорганізмів-

продуцентів. Загальне число життєздатних клітин 1,0×109 КУО/см3. 
 

Біологічна дія препарату: 

 лікування та профілактика грибних та бактеріальних хвороб; 

 пригнічення розвитку таких фітопатогенів, як: Rhizoctoria, Phytophthora, Pythium, 

Verticillium, Sclerotinia, Fuzarium та інших, що викликають кореневу, стеблову та плодову 

гниль;  

 стимуляція росту кореневої системи; 

 збільшення площі поглинання елементів живлення; 

 збереження продуктивної вологи. 

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 
 

Культура 

Обробка насіння 
Обробка розсади  

перед висаджуванням 

Обприскування рослин 

або кореневе 

підживлення* 

МікоХелп
®
-р 

(MусоHelp-

r
®
), л/т 

Робочий  

розчин, 

л/т 

МікоХелп
®
-р 

(MусоHelp-

r
®
), л/1000 од. 

Робочий  

розчин  

л/1000 од. 

МікоХелп
®
-р 

(MусоHelp-r
®
), 

л/га 

Робочий 

розчин, 

л/га 

Обробка ґрунту МікоХелп
®
-р (MусоHelp-r

®
): 1,0-3,0 л/га. Робочий розчин препарату: 150-300 л/га 

Зернові 1,0-3,0 10-15 - - 0,7-2,0 

150-300 

Бобові 1,0-2,5 5-10 - - 0,7-2,5 

Технічні 3,0-5,0 10-20 - - 1,0-2,5 

Картопля 0,5-1,0 30-50 - - 1,0-1,5 

Овочеві  

відкритий 

ґрунт 
10,0-20,0 

мл/кг 
0,7-1,0 

л/кг 
0,2-0,5 20-50 

1,0-3,0 

Квіти 

Овочеві  

закритий 

ґрунт 

3,0-5,0 

500-800 

Садові,  

декоративні 
- - - - 1,0-3,0 

Ягідні - - - - 1,0-2,0 300-500 

*-при крапельному зрошенні (фертигація) норма води визначається поливною нормою. 

Для підготовки органічних угіддь до вирощування сільськогосподарських 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. 
 

Заходи безпеки: 

МікоХелп®-р (MусоHelp-r®)  не токсичний для людей, тварин та комах! 

При попаданні препарату на шкіру або в очі – ретельно промити їх великою кількістю води. 

 

Умови зберігання: 

МікоХелп®-р (MусоHelp-r®) зберігають в герметичній упаковці, у захищеному від світла місці.  
 

Гарантійний термін зберігання від дати виготовлення: 
   

12 місяців за температури від 4 0С до 10 0С або  

6 місяців за температури від 10 0С до 15 0С. 

В процесі зберігання біопрепарату  життєдіяльність живих мікроорганізмів  може 

спричинити незначну зміну зовнішнього вигляду упаковки та появу специфічного запаху. 
 

ТУ У 24.1-30165603-020:2010 
 

Посвідчення про державну реєстрацію: серія А  № 04384 
 

Виробник:  

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

тел./факс (04343) 6-87-09 
 
 

Відділ збуту: тел./факс  (044) 594-38-83, (044) 594-38-84 


