
А це, в першу чергу, відобразилося на 
кількості корисних мікроорганізмів у ґрунті 
– вона також зменшується. Тому відновлю-
вати родючість ґрунту просто нікому. Також 
втрата родючості відобразилася і на опірно-
сті вирощуваних рослин до хвороб і шкідни-
ків.

Дії шкідників і хвороб, в основному, підда-
ються ослаблені рослини, які ростуть на вис-
наженому ґрунті. Тому основним способом 
захисту рослин є відновлення родючості 
ґрунту. На ньому виростають сильні і здорові 
рослини, які хворобами і шкідниками майже 
не пошкоджуються. Вихід – у профілактиці і 
максимальному використанні методів підви-
щення родючості ґрунтів і захисту рослин.

Головний спосіб підвищення родючос-
ті – це внесення в ґрунт органіки у вигляді 
гною, соломи, мульчі, посіву сидератів. Але 
тут на допомогу повинні «прийти» мікробі-
ологічні добрива, які в своєму складі мають 
корисні мікроорганізми. Мікробіологічні до-
брива – це комплекс живих мікроорганізмів, 
присутність яких у ґрунті сприяє швидкому 
постачанню рослинам поживних речовин. 
Залежно від типу мікроорганізмів, включе-
них в добриво, активізуються різні природні 
процеси. Ці добрива поділяють на азотфіксу-
вальні та фосфат- і каліймобілізуючі, а також 
деструктори стерні.

Азотфіксувальні добрива в своєму складі 
мають бактерії, які засвоюють молекулярний 
азот з повітря, перетворюють його в амоній-
ну форму, яку можуть засвоювати рослини. 

Фосфат- і каліймобілізуючі добрива в 
своєму складі мають бактерії, які перетворю-
ють важкодоступні сполуки фосфору і калію 
ґрунту в доступні для рослин форми.

Біодеструктори органічних решток – це 
біопрепарати з комплексом корисних мі-

кроорганізмів (азотофіксувальні, фосфор- і 
каліймобілізуючі, бактерицидні та фунгіцид-
ні мікроорганізми), які прискорюють роз-
кладання рослинних решток і утворення 
органічної речовини ґрунту, пригнічують 
розвиток патогенної мікрофлори, сприяють 
накопиченню доступних для рослин пожив-
них речовин.

Для профілактики і лікування рослин від 
хвороб і комах використовують біопрепара-
ти для захисту рослин - біофунгіциди і біоін-
сектициди.

Біофунгіциди – це препарати, створені на 
основі корисних для рослин живих мікро-
організмів, які використовують для захисту 
рослин від хвороб, викликаних різними па-
тогенами. Біофунгіциди працюють завдяки 
природній властивості одних мікроорга-
нізмів впливати на життєдіяльність інших 
(поїдати їх, забирати у них їжу, витісняти їх 
з місця проживання). Найактивніші мікро-
організми-антагоністи до патогенів вклю-
чають до складу біопрепаратів. Вони мають 
значний діапазон дії, що дозволяє захисти-
ти рослини від широкого спектру хвороб, в 
тому числі: пліснявіння насіння, кореневих 
гнилей, снігової плісняви, борошнистої роси, 
бурої роси, фітофторозу, альтернаріозу, фу-
заріозу, фомозу, парші, септоріозу, кокоміко-
зу, бактеріозів і різного роду плямистостей і 
гнилей та інше.

Біоінсектициди – це препарати, створені 
на основі спеціалізованих мікроорганізмів з 
природною властивістю контролювати кіль-
кість тих чи інших шкідників. Тому саме вони 
і вироблені ними специфічні речовини ак-
тивно використовують для боротьби з імаго 
і личинками шкідливих комах. Потрапляючи 
в організм комах  (жуків, гусені, кліщів, по-
пелиць тощо) з частинками з’їденого листя 

або рослинного соку, препарат викликає 
параліч кишківника, септицемію (загальне 
зараження організму), що призводить до їх 
смерті.

Біоінсектициди дозволяють боротися з 
різними шкідниками: колорадським жуком, 
попелицею, павутинним кліщем, великою 
кількістю видів гусениць (капустяною сов-
кою, капустяним біланом, капустяною міллю, 
вогнівкою, американським білим метели-
ком, яблуневою та плодовою міллю тощо).

Біоінсектициди, як і біофунгіциди, абсо-
лютно безпечні для навколишнього сере-
довища, тварин, людини і бджіл. Вони не ви-
кликають звикання у шкідливих організмів, 
що дозволяє ефективно використовувати 
їх протягом багатьох років, без збільшення 
норми діючої речовини.

У цілому, мікробні добрива і біопестици-
ди мають величезні переваги порівняно з 
хімічними аналогами. В результаті їх вико-
ристання не тільки зростає потенціал для 
збільшення врожайності, але й усувається 
токсична дія хімічних добрив і пестицидів, 
покращується якість отриманої продукції. 
Також зменшується негативний вплив хіміч-
них засобів захисту на грунт. Крім того слід 
пам’ятати, що грунт – це величезна екоси-
стема, важливими складниками якої є мікро-
організми та рослини. Можливість викори-
стання природних, симбіотичних стосунків 
цих двох елементів висуває ці біопрепарати 
на перший план.

=
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Здорова рослина - здорова родина!

  тел./факс:  (044) 594 38 83, 594 38 84  або безкоштовний телефон “Гарячої лінії”:  0-800-301-900     www.btu-center.com

Біопрепарати з мікроорганізмами - що це?

В останні роки внаслідок застосування інтенсивних техно-
логій: оранки і розпушування ґрунтів, застосування пести-
цидів і хімічних добрив (часто в не науково обґрунтованих 

кількостях) відбулася деградація ґрунтів або втрата їх родючості. 

  Людмила Дацько, к.с.-г.н. 
Інститут водних проблем і меліорації
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Не варто забувати, що овочеві куль- 
тури – це культури інтенсивного росту, 
тому вимоги до ґрунту підвищені.

Землі в теплиці небагато, тому з року в 
рік доводиться вирощувати різні види ово-
чів або зелені на одному місці. При цьому, 
багато городників помічають, що з кожним 
роком врожайність зменшується, а росли-
ни все частіше і частіше хворіють, а також 
уражаються шкідниками. Як знезаразити 
землю у теплиці? Це питання хвилює прак-
тично кожного. Тут потрібно дотримува-
тися всіх норм і правил, щоб ґрунт сприяв 
нормальному росту і розвитку рослин у 
ньому, а отже, ґрунт потрібно оздоровлю-
вати. Якщо немає бажання оздоровлювати 
ґрунт у теплиці, потрібно його замінити.

Дуже ефективно використовувати для 
підготовки ґрунту і його оздоровлення у 
теплиці мікробіологічні препарати.

Я використовую препарат «Органік-Ба-
ланс» - це біопрепарат, призначений для 
оздоровлення ґрунту. Крім того, він збага-
чує ґрунт поживними і біологічно активни-
ми речовинами (вітамінами, амінокислота-
ми, макро- і мікроелементами), пригнічує 
грибкові та бактеріальні хвороби; підвищує 
вміст азоту в ґрунті; прискорює розкла-
дання рослинних залишків. Склад «Орга-
нік-Балансу»: концентрат корисних мікро-
організмів і продуктів їх життєдіяльності, а 
саме вітамінів, ферментів для розкладання 
залишків, амінокислот, природних антимі-
кробних речовин, стабілізаторів.

Перед розведенням препарат потрібно 
обов’язково збовтати. Для оздоровлення 
ґрунту використовують 125 мл на 10 соток 
або приблизно 10-20 мл на сотку. Цю кіль-
кість розводять у 10 л нехлорованої води і 
гарно перемішують. Готовий розчин рівно-
мірно наносять на ґрунт і загортають.

Під час висадки розсади в ґрунт я вико-
ристовую біопрепарат «МікоХелп» для про-
філактики від кореневих гнилей. Для цього 
потрібно лише додати по 1-ій капсулі до 
рослини і полити водою. 

Також, розсаду овочевих культур доціль-
но обробити укорінювачем «ХелпРост». 
Його переваги: 1) прискорює коренеутво-
рення; 2) стимулює швидкий ріст і розвиток 
кореневої системи; 3) покращує прижив-
люваність розсади при посадці і пересадці.

Для обробки коренів розсади 35 мл 
розчину розводять у 10 л води. Робочий 
розчин вливають до кожної лунки при ви-
саджуванні або пересаджуванні розсади. 
Здійснюючи полив, готуйте робочий роз-
чин так само, кожні 10-15 днів. Витрата ро-
бочого розчину - 150 мл на одну рослину 

ВІДВЕРТ

Овочі, які вирощуються у теплицях, дуже вимогливі не лише 
до температури і вологості повітря, але і до родючості ґрун-
ту. Він повинен містити всі необхідні макро- і мікроелементи 

(азот, фосфор, калій, сірку, бор, марганець, мідь, цинк, залізо тощо), а 
також велику кількість органіки.

   Людмила Дацько, м. Бровари

Підготовка ґрунту в теплиці

овочевих культур.
Пам’ятайте, що підготовка ґрунту в тепли-

ці – це запорука великих урожаїв. Здорова 
розсада, а за нею і рослини – це прямий 
наслідок родючості ґрунту та профілакти-
ки небезпечних захворювань. Тіште свою 
сім’ю свіжими, екологічно безпечними 
овочами і зеленню, вирощеними власними 
руками якомога раніше і якомога частіше.
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   Раїса Колесник, с. Рогозов

З нього і починається якраз садіння помідорів в теплиці і подальший догляд за ними. 
Адже від того, наскільки сильними і здоровими виявляться саджанці томатів, і залежить 
кінцевий урожай. Ось чому саме на цьому етапі потрібно проявити максимум терпіння і 
уваги.

  Перший етап – висаджую насіння в торф’яні таблетки. Для цього викладаю та-
блетки в глибоченьку ємкість та заливаю їх розчином біопрепаратів Азотофіт (10 мл на 
500 мл води) та Фітоцид (10 мл на 500 мл води). Таблетки набухають і разом з тим на-
повнюються корисними мікроорганізмами, які сприяють дружнім сходам, стимулюють 
розвиток кореневої системи, захищають від кореневих гнилей. Потім висаджую одну на-
сінину в одну таблетку. Все накриваю плівкою та ставлю на вікно. Температура в кімнаті 
повинна бути 22-25 0С. Через 3-4 дні з’являються перші сходи, після чого плівку потрібно 
зняти. 

  Другий етап – збільшуємо світловий день. За допомогою фітолампи або лам-
пи денного світла збільшуємо світловий день до 14-16 годин.  З появою 2-3-х справжніх 
листочків розсаду висаджую в невеликі горшечки або одноразові стакани. Для цього 

ВЛАСНИЙ Д СВІД

П’ять етапів 
для високих результатів

використовую грунт, підготовлений з осені 
в пропорції 1:1:1 – торф, дернова земля та 
пісок. Для оздоровлення  грунту та захисту 
від різних грибкових та бактеріальних хво-
роб обов’язково обприскую його біопрепа-
ратом «Органік - баланс» (10 мл на 5 л води).

  Третій етап – підживлення та за-
гартовування розсади. Після укорінення 
розсади проводимо перше підживлення. В 
10 л води розчиняємо 15 мл біопрепарату 
Біокомплекс-БТУ  та спеціальні для томатів 
хелатні добрива .  Склянку розчину витра-
чаємо на два горщики. Перший раз піджив-
люємо через 15 днів після появи сходів, 
вдруге — перед висаджуванням у грунт. 
Загартовувати розсаду розпочинаємо як 
тільки температура на дворі перевищить 
10 °С. Спочатку розсаду виносимо з кімнати 
опівдні, потім  з 9 до 17-ої години, а за 3—4 
дні до висаджування розсаду залишаємо 
відкритою.

  Четвертий етап – висаджування 
в теплицю або у відкритий грунт. У мене 
скляна теплиця без обігріву, тому висаджу-
вання розсади проводжу в першій декаді 
травня. Садити розсаду, яка повинна бути 
від 25 до 30 сантиметрів у висоту, треба 
вертикально, при цьому засипаючи ґрунто-
вою сумішшю лише горщик. Рослини тома-
тів формую в одне або два стебла. Залиша-
ти бажано тільки нижній пасинок з одним 
квітковим відростком, а всі інші пасинки з 
коренів і пазух листя потрібно видаляти, як 
тільки вони досягають восьми сантиметрів 
в довжину. Робити це, до речі, краще вран-
ці, коли пасинки найлегше обламуються.

  П’ятий етап – біологічний захист 
від хвороб та шкідників.  Для захисту то-
матів від фітофтори, кореневих гнилей та 
інших грибкових та бактеріальних хвороб 
я використовую біологічні препарати Фіто-
цид (10 мл на 10 л води) та прилипач  Липо-
сам (8 мл на 10 л води). А  для захисту від 
різних шкідників – біопрепарати Лепідо-
цид-БТУ та Бітоксибацилін-БТУ (70 мл на 10 
л води). Обробку проводжу обприскуван-
ням кожні 10-14 днів. 

Завдяки використанню біопрепаратів 
живлення та захисту, я отримую органічно 
чисту продукцію – без «хімії». Бажаю Вам 
гарних врожаїв.

Солодкі, соковиті вітамінні помідори в теплиці можна вирощу-
вати як для сім’ї, так і на продаж – це справа не складна, і під 
силу будь-якому дачникові. Вирощування томатів розділяю на 

5 етапів. Найвідповідальніший етап – вирощування розсади.
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РОЛЬ СІВОЗМІНИ 
В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Кардинальним системним 
чинником, який забезпе-
чує успішність органіч-

ного землеробства, є сівозміна. 

Шляхом вірного підбору культур мож-
на зберегти і підвищити родючість ґрунту, 
стабілізувати процеси гуміфікації і мінера-
лізації органічної речовини ґрунту, підви-
щити ефективність використання вологи і 
поживних елементів, активність ґрунтових 
мікроорганізмів, надходження азоту з ат-
мосфери, протидіяти враженню культурних 
рослин хворобами і шкідниками, обмежити 
конкурентоздатність бур’янів, підвищити бі-
ологічну різноманітність і стабільність агро-
екосистеми та ефективність виробництва 
продукції. Одним з правил органічного 
землеробства є – ніколи не залишати 
ґрунт невкритим. Це означає не лише те, 
що ґрунт потрібно вкривати мульчею з со-
ломи чи інших рослинних решток, а також 
і рослинами, передбаченими у сівозміні, як 
зелене добриво. 

Сівозміна є плановим і раціональним 
заходом, який збільшує урожайність на 
5–20 % за відповідного зменшення матері-
альних витрат.

Основними принципами чергування 
культур у сівозміні за органічного земле-
робства є:

 ¾при підбиранні культур у сівозміну вра-
ховувати місцеві природні умови;
 ¾ враховувати принцип повернення до 
ґрунту біогенних елементів та органічної 
речовини, витрачених на формування 
урожаю;
 ¾передбачати чергування видів (родин) та 
сортів з різною специфічністю вимог до 
поживного режиму і особливостями ви-
носу поживних елементів з ґрунту;
 ¾необхідно враховувати вплив культур, 
які вилучають значну кількість вологи, на 
водний режим ґрунту та наступну куль-
туру;
 ¾чергувати культури з слабкою і потуж-
ною кореневими системами;
 ¾насичувати сівозміну проміжними куль-
турами для повнішої утилізації корене-
вих та наземних пожнивних решток;
 ¾для підвищення стійкості системи до 
шкодочинних факторів і підтримання ак-
тивності мікроорганізмів сприяти відтво-
ренню біологічної різноманітності шля-
хом розширення сівозміни, введення в 
сівозміну різних видів (родин) і сортів, 
проміжних культур;

 ¾ запроваджувати системні кроки з обме-
ження седативної рослинності: чергува-
ти культури конкурентоздатні та слабо 
конкуруючі з бур’янами;
 ¾ застосовувати проміжні культури, суміс-
ні посіви та підсівання культур;
 ¾підбирати види (родини) і сорти культур, 
резистентних до шкідників і хвороб;
 ¾передбачати достатній інтервал в сіво-
зміні між культурами, які пошкоджують-
ся аналогічними хворобами чи шкідни-
ками;
 ¾шляхом відповідної організації сівозміни 
забезпечити якомога триваліший зеле-
ний рослинний покрив ґрунту впродовж 
року з метою зв’язування і повнішої ути-
лізації агроценозом рухомих поживних 
елементів, боротьби з бур’янами, обме-
ження втрати вологи з ґрунту, запобіган-
ня розвитку ерозійних процесів;
 ¾чергування культур повинно враховува-
ти достатній період для підготовки ґрун-
ту до сівби наступної культури;
 ¾ запобігати повторному вирощуванню 
культур одного виду (родини). За не-
можливості дотримання цього принци-
пу запроваджувати чергування ярих 
та озимих форм, а також різних за 
вимогливістю до умов 
вегетації сортів.

У таблиці 1 наведено приклад найпро-
стішої схеми сівозміни для профілактики 
хвороб та шкідників на городі.

Загалом, мінімальна пауза у поверненні 
на ділянку більшості овочів повинна бути 
не менше 4–х років. Чергування культур і 
дотримання сівозміни є необхідною профі-
лактикою проти ґрунтовтоми, яка виникає 
за безперервного вирощування спорідне-
них культур (однієї родини). Ґрунтовтома 
є наслідком одностороннього вилучення 
поживних елементів з ґрунту, забруднення 
ґрунту залишками метаболізму цього виду 
рослин і інших ґрунтових організмів, які 
супроводжують цей вид рослин, а також 
розмноження відповідних патогенів. Тому 
рекомендується введення в сівозміну куль-
тур-переривачів для «відпочинку» ґрун-
ту. Ними можуть бути проміжні культури, 
культури на зелене добриво, які належать 
до різних родин. 
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Наприклад, беззмінне вирощування 
картоплі на одному місці призводить до 
накопичення в ґрунті вірусної, грибної, 
бактеріальної інфекції, комах-шкідників. 
Загалом на картоплі паразитує більше 76 
видів мікроорганізмів. Тобто город потріб-
но планувати так, щоб картопля на одному 
місці вирощувалась не раніше, ніж через 
3–4 роки.

При плануванні сівозміни потрібно вра-
ховувати вимогливість рослин до живиль-
ного середовища. Вибагливі культури ви-
носять велику кількість поживних речовин 
з урожаєм і відчутно збіднюють ґрунту.

За грядкового способу вирощування 
культур рекомендується сформувати до-
статньо чітко розмежовані блоки ділянок 
з аналогічним типом овочів і слідкувати за 
ротацією блоків. Блоковий спосіб вирощу-
вання овочів дозволяє дотримуватись од-
накових технологічних прийомів, що зни-

жує матеріальні і фізичні затрати . Частину 
городу бажано засівати культурами на зе-
лене добриво. У таблиці 2 представлено 
характеристику можливих попередників 
овочевих культур.

Таблиця 1.  Схема можливого чергування культур у сівозміні в межах садиб сільського населеного пункту

1-й рік: 
види, які нестійкі до кили

2-й рік: 
види, які нестійкі до нематоди

3-й рік: 
нейтральні культури

4-й рік: 
інші, не овочеві культури

 Капустяні: капуста, редька, 
гірчиця тощо

 Зонтичні: морква, 
петрушка, аніс, фенхель, 
кмин, коріандр, кріп, 
селера, пастернак, 
любисток тощо;

 Айстрові: салати;  Зелені добрива

 Цибулеві: цибуля городня, 
цибуля порей, цибуля 
батун, часник тощо;

 Гарбузові: огірки, диня, 
гарбуз тощо;  Бобові та злакові трави

 Лободові: столові буряки 
тощо;

 Бобові: квасоля, горох, 
боби тощо;

 Злаки: жито, овес, 
пшениця, кукурудза.

 Пасльонові: картопля, 
томати, баклажани, 
перець стручковий тощо.

 Валеріанові: салат.

    Корсун С.Г., доктор с.-г. наук

Таблиця 2.  Попередники для овочевих культур у сівозміні 

Культура Хороший попере-
дник

Можливий попере-
дник

Поганий попере-
дник

Капуста
огірки, горох, 

морква, 
однорічні трави

цибуля, часник, 
картопля

капуста, буряк, 
томати

Морква редька, цибуля, 
огірок, часник, горох, картопля

томати, кабачок, 
буряк, капуста, 

морква,

Огірки цибуля, капуста, 
картопля

редька, буряк, 
морква, горох, 

томати
огірки, кабачки

Томати морква, цибуля, 
буряки

огірки, часник, 
редька

томати, кабачки, 
картопля, горох, 

капуста

Буряки цибуля, огірки, 
редька

горох, часник, 
картопля

капуста, томати, 
морква, кабачки

Картопля огірки, цибуля морква капуста, томати

Прискорює та підвищує схожість 
насіння та приживлення розсади 
і саджанців.
Стимулює розвиток кореневої 
системи.
Містить корисні азотофіксуючі 
мікроорганізми.
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Особливості застосування.
Все просто – додай одну лікувальну 

капсулу до рослини. Капсули розміщують у 
ґрунті на глибину не менше одного санти-
метра та поливають 200-500 мл води (в за-
лежності від розміру рослини та горщика).

 

Для яких рослин використовувати? 
 ¾для овочевих культур закритого та від-
критого ґрунту при вирощуванні розса-
ди та пересаджування в ґрунт;
 ¾для кімнатних рослин квітучих та некві-
тучих;
 ¾для кущів та саджанців плодових та ягід-
них культур.

Мікробні фунгіциди – це біологічні 
системні протруйники із захисними і ліку-
вальними властивостями, які базуються на 
здатності мікроорганізмів активно заселя-
ти тканини рослин, протидіючи проник-
ненню збудників хвороб у рослину, проду-
кувати (виробляти) антимікробні речовини 
таінші  біологічно активні речовини. Завдя-
ки таким властивостям препарати забезпе-
чують довготривалий захисний ефект про-
ти хвороб.

Новинкою на ринку України є біофунгі-
цид МікоХелп® із потужною фунгіцидною, 
бактерицидною та лікувальною дією. До 
складу препарату МікоХелп® у високій кон-
центрації входять:

· Trichoderma – сапрофітні гриби-анта-
гоністи,  що ефективно діють проти хвороб 
кореневої системи (коренева гниль, чорна 
ніжка та ін.) та пригнічують розвиток цілої 
низки інших фітопатогенів;

· Bacillus subtillis – бактерії, що пригнічу-
ють розвиток бактеріальних та грибкових 
хвороб, наприклад таких як фітофтора

Н ВИНКА

Для тих, хто займається ви-
рощуванням овочевих та 
ягідних культур, особливу 

увагу потрібно приділити захи-
сту від хвороб та збалансовано-
му живленню із застосуванням 
мікробних фунгіцидів та інших 
біопрепаратів. 

«Супермаркет» 
для рослин

· Azotobacter – азотфіксуючі мі-
кроорганізми, що забезпечують 
рослини біологічним азотом, ві-
тамінами та фітогормонами, під-
вищують стійкість до збудників 
хвороб;

· Enterococcus – молочнокислі 
бактерії, які виробляють аміно-
кислоти та інші біологічно актив-
ні речовини, що  пригнічують 
розвиток шкідливих мікроорга-
нізмів;

· Enterobacter – бактерії, 
що поліпшують  азотне, фос-
форне та калійне живлення 
рослин, продукують біопро-
тектори,які захищають жит-
тєздатність мікроорганіз-
мів, що входять до складу  
МікоХелпу®.

Завдяки такому поєднанню мікроор-
ганізмів застосування  МікоХелпу® дозво-
ляє боротися з широкою низкою хвороб: 
кореневих гнилей, чорної ніжки, альтер-
наріозу, фітофторозу та інш. Більше того, 
мікроорганізми та їх метаболіти позитивно 
впливають на  рослини, що забезпечує їх 
здоровий стан та опір захворюванням. А 
гриб Trichoderma, який міститься у  біопре-
параті, проникає безпосередньо в корінь 
і утворює ендомікоризу, яка допомагає 
зміцнювати імунітет рослин, краще всмок-
тувати поживні речовини, а також бороти-
ся із збудниками грибкових захворювань.
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спаржа відзивалась на комплек-
сне підживлення гуматами та Бі-
окомплексом- БТУ для овочевих 
культур. Таку обробку проводжу 
5-8 разів за сезон вегетації. На 
початку осені, перед закінчен-
ням росту і  пожовтінням стебел 
даю комплекс мікроелементів. 
Для кращої зимівлі та покра-
щення відтоку пластичних ре-
човин до кореня, використовую 
Хелпрост овочі та знову ж таки 
Біокомплекс- БТУ з прилипа-
чем Липосам. Мікроелементи 
даю 2-3 рази. У мене спаржа на 
поливі, даю підживлення через 
фертигацію. Також спаржа до-
бре відкликається на комплек-

сні водорозчинні добрива та знову ж таки 
біопрепарати, які слугують,  як для дезін-
фекції грунту та профілактики кореневих 
гнилей, так і для підвищення ефективності 
добрив . Використовую препарат Орга-
нік-баланс. Він містить мікроорганізми фун-
гіцидної дії та покращує живлення рослин 
азотом, фосфором та калієм. Під час цвітін-
ня рослин варто обробити спаржу інсекти-
цидами. Для профілактики використовую 
Лепідоцид- БТУ та Бітоксибацилін- БТУ. Це 
допомогає у боротьбі зі шкідниками. На по-
чатку зими старі засохлі пагони видаляю. 
Можна перші роки для покращення зимівлі 
вкрити рядки невеликим шаром в 15-20 см 
компостом, тирсою, або ж перегноєм. На 
3-й рік вирощування це вже можна не ро-
бити. Коріння вже буде на достатній глиби-
ні достатньо стійкіше до морозів.

Найприємніший момент для фермера це, 
звичайно ж, збір урожаю. Зі спаржею він 
наступає на початку весни. Як вже говорив 
раніше, це перший доступний нам овоч. 
Практика європейських країн показує, той, 
хто закладає першим насадження спаржі 
у своєму регіоні вже сьогодні, той мати-
ме гарний заробіток, як мінімум протягом  
10 років.

Раніше в нас її використовували для де-
корування букетів та поміж люди називали 
«заячий холодок». В країнах Європи вона 
широко використовується протягом бага-
тьох десятиліть як смачний десертний овоч 
та поступово набирає популярності серед 
українців. 

Спаржа , окрім того що володіє чудовим 
смаком, є дуже корисним продуктом. В 
своєму складі вона містить велику кількість 
корисних для організму людини речовин: 
різні групи вітамінів (той самий вітамін С), 
амінокислоти (аспарагін, холін, тіамін), ве-
лику кількість калію, заліза, магнію, каль-
цію та багато іншого. Оскільки спаржа - це 
практично перший весняний овоч, вона, 
дякуючи своєму багатому складу,  може 
бути дієтичним запобіжником авітамінозу.

Спаржа холодостійка та невибаглива 
рослина. Рослини спаржі сягають у висо-
ту на 1,5 – 2 метра. При цьому росте вона 
на одному місці протягом 15- 20 років, що 
особливо вигідно для фермерів. Спаржа 
- це багаторічна культура, висадивши яку 
одного разу, ви можете збирати урожай 
не менше 10 років, в залежності від того, 
яку закладку добрив та органіки дасте 
при посадці та який догляд і полив надас-
те культурі. Хоча спаржа росте і без поли-

    Володимир Білко, агроном

П РАДИ

Спаржа, або ж аспарагус 
лікарський (Asparagus 
officinalis), не нова і вод-

ночас відома в Україні культура. 

ву, продукція, отримана при використанні 
зрошення буде набагато смачнішою та ніж-
нішою, що цінується споживачами та додає 
цьому овочу ціни.  Ще декілька гарних пе-
реваг спаржі у порівнянні з іншими овоча-
ми. Вона практично не має захворювань та 
шкідників.

Спаржу найкраще  висаджувати весною, 
як тільки можна увійти в город чи поле, 
раніше ніж у неї почнуть прокидатись та 
рости пагони. Землю необхідно удобрити 
звичайним перегноєм. Коріння спаржі з 
бруньками бажано розмістити в траншею 
з пухкою землею шириною до півметра. 
Максимально  їх розрівняти по площи-
ні, щоб вийшло щось схоже на «павучка» 
чи  «сонечко», як говорять у народі. Потім 
загорнути ґрунтом на глибину 15-20 см 
так, щоб спаржа знаходилась в заглиблен-
ні. Поступово можна підсипати ґрунт, що 
дасть змогу інтенсивно розвиватись коре-
невій системі разом з ніжними майже бі-
лими пагонами та подовжить період життя 
спаржевої плантації. Пагони, що виходять 
на світло стають зеленими  жорсткими та 
несмачними.

 Є різні схеми висадки спаржі. Для помір-
ного клімату рекомендують висаджувати 
рослини в ряд,

 спушений на ширину 50-70 см та міжряд-
дя 0,7 – 1,2 м. Це територія, яку з часом за-
повнять кореневища через 20-30 см. Також 
практикують висадку спаржі восени, коли 
молоді якісні сформовані кореневища ви-
саджують в ґрунт після того, як розсада 
увійде в стан спокою. Роблять це у період 
жовтень – листопад. 

Декілька слів про догляд та піджив-
лення спаржі. 

З особистого досвіду розповім чим сам 
підживлюю рослини. Аспарагус потребує 
великої кількості органіки. Дуже гарно 

Спаржа – нова перспектива
фермера овочівника 
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знаходиться в стані спокою і на частий по-
лив також реагує негативно. В особливо 
спекотні літні дні два рази на тиждень мож-
на протирати листя мокрою ганчіркою.

Догляд в домашніх умовах за доларови-

Квітникарі цінують його за невибагли-
вість і за красиву легенду про те, що росли-
на залучає удачу і багатство. Заміокулькас 
отруйна рослина, необхідно поводитися з 
нею обережно Ця рослина прибула до нас 
зі казкового острова Мадагаскар і берегів 
Південної Африки, підкоривши серця бага-
тьох любителів домашньої флори. Не див-
лячись на відмінний від Африки клімат, від-
мінно прижилася в наших будинках. Довгі 
гілки з глянцевими великими листами ви-
робляють яскраве враження і привертають 
увагу оточуючих. Правильний догляд за 
рослиною полягає в стриманому поливі, 
вдалому розташуванні і регулярному до-
бриві.

Поливати доларове дерево слід, тільки 
коли висихає верхній шар ґрунту. Взим-
ку частоту поливу слід зменшити. Справа 
в тому, що рослина прибула до нас з по-
сушливих країв, тому погано переносить 
надлишок вологи. Взимку заміокулькас 

Cалат з авокадо 
із моцарелою

Доларове дерево

 ¾моцарелла - 150г;
 ¾помідори - 4 шт. (середнього розміру);
 ¾ авокадо - 1 шт;
 ¾базилік (свіжий або сушений), мелений 
чорний перець - за смаком;
 ¾оливкова олія - 3-4 ст.л.;
 ¾лимон - 1/2 шт.

ДИВ САД

К РИСНО!
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Заміокулькас в народі нази-
вають — доларове дерево. 
Пов’язано це з соковито 

зеленими, товстим листям, які в 
домашніх умовах залишаються 
вічно зеленими, як долар.

Вибираючи місце для доларового дерева, 
краще віддати перевагу підвіконню на 
сонячній стороні. Але стежте, щоб ваш 
заміокулькас не знаходився під палючими 
променями. Температура в кімнаті повинна 
бути в межах від +16°С до +30°С.

Помідори і сир нарізати кружечками зав-
товшки близько 5 мм, розкласти, чергуючи 
червоний і білий кружечок, на тарілки. По-
сипати сіллю і поставити на 30 хвилин в хо-
лодильник. За цей час помідори дадуть сік.

Авокадо розрізати навпіл, вийняти кі-
сточку, очистити шкірочку і нарізати ве-
ликими шматочками. Скропити лимонним 
соком, щоб зберегти колір.

Укласти авокадо на помідори з сиром, 
посипати зеленню, полити оливковою олі-
єю і приправити за смаком сіллю і перцем 
Салат готовий. Краще подавати зі свіжим 
хрустким хлібом.

ми деревом полягає в регуляр-
ному добриві. Зазвичай з цією 
метою використовується склад 
поживних речовин для кактусів. 
Тільки не потрібно чекати мит-
тєвих результатів: заміокулькас 
почне інтенсивно рости тільки 
через кілька місяців регулярного 
добрива. У зимовий період рос-
лина не підгодовується. 

Підбір горщика є тим проце-
сом, якому потрібно приділити 
особливу увагу. Фахівці не радять 
садити рослину в ємність з кера-
міки і просять враховувати, що 
горщик повинен підбиратися, в 
першу чергу, не по висоті, а по 
ширині. В іншому випадку, пере-
садити грошове дерево наступ-
ного разу буде проблематично. 
А у випадку посадки в кераміку, 
рослина зовсім може травмувати-
ся і загинути через нестачу місця. 

Постарайтеся відповідально підійти до цієї 
справи і вибрати оптимальний варіант.

Заміокулькас — один з найпопулярні-
ших домашніх квітів в наших краях. Він не 
вимагає великої уваги до своєї зеленої пер-
сони, але і при байдужому ставленні довго 
не проживе. Піклуйтеся про своїх зелених 
жителів і нехай вони принесуть вам радість 
і добробут.

Запитуйте 
біопрепарати 
в магазинах 

вашого міста


