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Все, що потрібно знати про
садову суницю
Як зробити, щоб розсада
суниці прийнялася й почала
швидко розростатися. Чим
підживити ягідні кущі.
стор. 3

Як доглядати плодовий
та декоративний сад, щоб
мати здорові рослини
Найбільш розповсюджені
шкідники і хвороби плодового
й декоративного саду та як їх
попередити. Засоби боротьби.
Оздоровлення ґрунту.

Прилипач – зекономлені гроші
та здорові рослини

К

оли рослини обприскують препаратами захисту від хвороб
і шкідників, велика частина цінного розчину скочується
з листя та стебел, як краплі дощу. Це зменшує ефективність
обробки та вимагає більшої кількості препаратів. Аби закріпити
захисну чи лікувальну рідину на рослинах, городники здавна
використовували концентрований розчин господарського мила.
Дехто застосовує цей дідівський спосіб і зараз, не замислюючись,
що відбувається з рослинами за такої обробки.
Дихання та
волога

Сонячні
промені

Мікротріщини
від мила

Мило

стор. 4–5

Бітоксибацилін-БТУ
в новому дизайні
Біопрепарат високої
продуктивності в боротьбі зі
шкідниками саду й городу.
стор. 6

Хвороби та шкідники
брюссельської капусти
Захист брюссельської капусти
за допомогою сучасних
біопрепаратів.
стор. 7

Захист орхідеї від гнилей
Розкішні орхідеї –
здорові орхідеї.
стор. 8

Рецепт страви
з брюссельською капустою
Рецепт найсмачнішого супу
з брюссельською капустою.
стор. 8

Закріплені
засоби захисту

Липка мильна маса й справді здатна
втримати препарат на рослинах, але їм
така добавка шкодить з очевидної причини. Розчин мила швидко висихає, перетворюючись на тонку суцільну плівку, що
начебто «запечатує» частини рослин, у результаті чого їх фотосинтез знижується, а
дихання ускладнюється. Якщо ж хазяїн постарався й зробив дуже міцний мильний
розчин, то, висихаючи, той може спровокувати на листі й стеблах рослин мікротріщини, через які нескладно проникнути
хвороботворним мікроорганізмам.
Сьогодні, коли вже відомо про негативну дію мильного розчину як прилипача,
доцільно робити інший вибір – на користь
сучасних біологічних препаратів. Так, для
вирішення цієї проблеми вчені розробили високоефективний біопрепарат Липосам. У його складі – липкогенні природні
полісахариди, що добре сприймаються
рослинами.

Закріплені
засоби захисту

На поверхні листя Липосам створює
щось на кшталт решіток, які закріплюють
захисні препарати, але не заважають повноцінному фотосинтезу й диханню рослин. А завдяки еластичності цих решіток
мікротріщини на оброблених поверхнях
не утворюються.
Препарат використовують не тільки
як прилипач, ним також можна обробляти насіння, бульби картоплі й цибулини
перед посадкою, корені розсади й саджанців – для захисту від механічних
ушкоджень і дрібних шкідників.
Список функцій, які виконує Липосам, переконливий:
 утримує препарати на рослинах
у середньому до 2 тижнів, перешкоджає
їх змиванню дощем;
 економить препарати, знижуючи їх
втрати від стікання з рослин;
далі 
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 зменшує кількість захисних обробок
рослин, подовжуючи дію препаратів;
 покращує контакт захисних засобів зі
шкідниками й хвороботворними мікроорганізмами;
 підвищує провідність біопрепаратів,
а також мікро- і макроелементів у тканини
рослин;
 захищає всі частини рослин від пересихання й зів’янення, перешкоджаючи
швидкому випаровуванню вологи;
 посилює дію інсектицидів і фунгіцидів,
а також засобів для боротьби з бур’янами
(гербіцидів);
 підвищує ефективність позакореневих підживлень, допомагаючи рослинам
повніше засвоювати мікро- і макроелементи, скорочуючи їх необхідну кількість на
30–40%.
Загалом можна сказати, що застосування Липосаму допоможе істотно підвищити врожай, який до того ж буде набагато
екологічнішим.

Для підвищення
підвищення ефективності
ефективності
Для
фунгіцидів, інсектицидів,
інсектицидів, гербіцидів,
гербіцидів,
фунгіцидів,
біопрепаратів,
мікродобрив
біопрепаратів, мікродобрив

Створює унікальну захисну
еластичну плівку, яка:
 Зберігає вологу
 Не руйнує тканини рослин
 Не погіршує дихання та
фотосинтез
• Покращує змочування рослин, особливо з
восковою поверхнею
• Надійно закріплює та утримує ЗЗР на рослині,
насінині, корінні
• Підвищує ефективність дії ЗЗР
• Покращує засвоєння макро-, мікроелементів
• Зменшує стрес від дії пестицидів
• Сприяє зменшенню
витрат на виробництво
с/г продукції і підвищенню врожайності
рює захисну пл
івоч
Утво
ку

НА

10 л

ВОДИ

ЯК ЗРОБИТИ РОЗЧИН ДЛЯ
ОБРОБКИ РОСЛИН ІЗ ЛИПОСАМОМ
Липосам застосовують у вигляді водного
розчину. Розчинення обов’язково проводять поступово. Нормовану дозу Липосаму
розмішують у воді в співвідношенні 1:1 до
однорідного розчину. Воду до необхідного
об’єму доливають поступово, малими дозами. При використанні Липосаму з іншими
препаратами порядок приготування суміші
наступний: хімічні протруйники, мікроелементи, водний розчин Липосаму, після ретельного перемішування – біопрепарати.

Препарат продається в невеликих
відерцях або пакетах у вигляді гелю
сіруватого або бежевого кольору.
Варто попередити, що оскільки
Липосам вже набув популярності, то
стали з’являтися підробки – зокрема,
недобросовісні продавці пропонують фальшивий препарат в ампулах.
Будьте уважні при купівлі – під загрозою не тільки ваші гроші, а й здоров’я
ваших рослин.

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Взяти
необхідну
норму
Липосаму

Додати води
1:1, перемішати до повного
розчинення

ЯК ОБРОБЛЯТИ ЛИПОСАМОМ
НАСІННЯ І РОСЛИНИ
Для збереження вологи
 Насіння перед посівом замочують
на 1–2 години в розчині препарату (5 мл
на 0,5 л води). Тканиною або паперовими
серветками вбирають надлишки води. Висівають вологим. Можна впродовж нетривалого часу підсушити насіння в тіні для
зручності посіву.
 Картоплю й цибулини напередодні
посадки обприскують розчином (5–10 мл
на 2–5 л води) або замочують у ньому на
1–2 години. Один розчин можна використати для замочування кількох партій посадкового матеріалу.
 Коріння розсади вмочують у розчин
(5–10 мл препарату на 2–5 л води). Для коріння саджанців дерев і кущів розчин го-

До розчину
поступово, перемішуючи, додати
необхідну кількість води

тують з 5–10 мл препарату на 5–10 л води.
У цьому випадку розчин також можна використати кілька разів.
Для закріплення на рослині засобів
захисту
При обприскуванні рослин від хвороб
і шкідників, а також при використанні
його як підживлення по листу Липосам
зазвичай поєднують в одній баковій суміші з іншими препаратами. Такі обробки
проводять 2–4 рази впродовж веснянолітнього періоду, дотримуючись інтервалів від 7 до 10 днів.
Використовуючи Липосам, ви можете бути впевнені, що препарати захисту
будуть надійно закріплені на рослинах,
а випаровування вологи з них буде уповільнено. Все це в результаті забезпечить якість урожаю.

РЕК МЕНДАЦІЯ
Олександр
Володимирович
РОСТОЦЬКИЙ
Агроном

У своїй практиці мені доводилося
застосовувати багато різних препаратів для підживлення та захисту рослин. Живе добриво кардинально відрізняється від більшості з них. У цьому
препараті поєдналося кілька переваг. Ось
тільки деякі з них: він біологічний, багатофункціональний, економний, ефективний.
Вже багато власників ділянок вважають
за краще використовувати для обробки
своїх садів і городів біопрепарати – вони не
шкодять ні людині, ні землі. Живим добри-

вом можна обробляти
практично всі рослини
навіть на стадії цвітіння
і плодоносіння. Ефективне використання
препарату на початку
життя рослин – якщо
обробити ним насіння,
сходи будуть однорідними, сильними, а розсада й саджанці краще
приживуться.
Живе
добриво надійно захищає від грибкових
і бактеріальних захворювань, підвищує
імунітет рослин, внаслідок чого вони набувають стійкості до різких перепадів температур, посух чи тривалих дощів тощо. Вважаю, що цей препарат – знахідка на ринку
добрив. Усім його рекомендую.

ВЛАСНИЙ Д СВІД
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Для обробки ґрунту та розсади, а також
обприскувань зручно використовувати порошковий препарат (розводити у воді по інструкції), а для підживлення вже вкорінених
рослин краще придбати засіб у капсулах.
Потрібно заглибити кожну рослину біля
стебла на глибину від 1 см і добре полити.
Для людини МікоХелп абсолютно нешкідливий: вже через добу після обробки ним
ягоди можна сміливо їсти.

ЧИМ ПІДЖИВЛЮВАТИ СУНИЦЮ

Все, що потрібно

знати про садову суницю

Н

еважливо – розмножуєте ви суницю зі своєї ділянки чи саджаєте новий сорт, вам треба виростити з посадкового матеріалу здорові рослини, що будуть давати повноцінний урожай. Ще 10–15 років тому
вирощувати суницю було легко й приємно. Сьогодні цьому дуже сильно
заважають кліматичні негаразди, збіднення землі, масове поширення
хвороботворних мікроорганізмів тощо. Навіть узяті для посадки здорові
рослини можуть погано приживатися й розвиватися, чахнути, слабо плодоносити або взагалі не давати врожаю. Отже, наше завдання: сприяти
підвищенню імунітету рослин, їх здатності адаптуватися до кліматичних
змін і протистояти захворюванням. А ще – очищати ґрунт від шкідливих
мікроорганізмів і насичувати його корисними.

ВИСАДЖУВАННЯ НАВЕСНІ. ПОРАДИ
ДЛЯ КРАЩОГО ПРИЖИВЛЕННЯ
РОЗСАДИ
Щоб розсада
суниці добре прижилася, посадковий матеріал потребує підготовки.
Для підвищення
шансів на вкорінення дуже бажано обробити
кущики ХелпРост
укорінювачем.
Цей засіб містить
активні речовини: амінокислоти, вітаміни,
полісахариди, макро- і мікроелементи, що
легко засвоюються рослинами й активізують
їхні ростові процеси. Оброблені препаратом
рослини після посадки швидко нарощують
кореневу систему та згодом дають життя
більшій кількості нових плодових розеток.
Спосіб посадки суниці із застосуванням
ХелпРост укорінювача простий:
 розведіть 35 мл препарату (ампулу)
в 10–15 л води;

 занурте рослини корінцями в розчин
на 30–60 хвилин;
 посадіть кущики, щільно обтиснувши
корінці землею, так щоб серцевини рослин
залишалися над поверхнею;
 після висадки розсади полийте суничну грядку залишками розчину.
Саджаючи суницю, бажано вжити профілактичних заходів, що вбережуть її від
захворювань. У цьому допоможе біофунгіцид МікоХелп – він активно пригнічує
розвиток грибів та бактерій, що викликають хвороби рослин, і наповнює ґрунт
і рослини корисними мікроорганізмами.
МікоХелп здатний боротися з чорною
ніжкою, кореневими гнилями, фітофторозом, альтернаріозом, фузаріозом тощо.
До того ж він стимулює розвиток кореневої системи й допомагає рослинам краще
живитися.
Цим препаратом можна обробляти
ґрунт перед висадкою в нього кущиків
суниці, обробляти розсаду, обприскувати посадки під час нарощування зеленої
маси (кожні 2 тижні), підгодовувати рослини (кожні 2 тижні).

Використавши для підживлення суниці біопрепарат Живе добриво, ви
не пошкодуєте. Він має широкий спектр
дії: він одночасно є збалансованим добривом, захищає рослини від грибкових
і бактеріальних хвороб, а також кліматичних негараздів, підвищує врожайність культури та смакові якості ягід. Можна поливати
суничні кущі робочим розчином (35 мл на
10 л води) кожні 2 тижні або обприскувати
ним рослини в ті самі терміни. Дуже важливо, що з обробкою посадок Живим добривом підвищується родючість ґрунту.
Щоб на кущиках сформувалося більше зав’язі,
а ягоди дозріли
якісно і в належний термін, варто скористатися
таким засобом,
як ХелпРост для
саду. Цим біопрепаратом посадки обробляють
тричі: коли на кущиках суниці з’являються
бутони, в період дозрівання ягід і через
2 тижні після збору врожаю.

ЗАХИСТ СУНИЦІ
Ще один препарат для успішного
вирощування садової суниці – ФітоХелп. Корисні мікроорганізми в його
складі працюють на клітинному рівні, виділяючи природні антибіотики
від бактеріальних і грибкових захворювань. Крім того, препарат містить збалансований набір вітамінів,
мікро- та макроелементів, речовин,
що сприяють збільшенню в тканинах
рослин гормонів росту. Обробіть ділянку розчином ФітоХелп (10 мл
на 10 л води) і витримайте в ньому
корені суниці впродовж 1 години –
це кардинально збільшить шанси на
приживлення розсади і розвиток її
в здорові врожайні рослини.
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Біопоради по догляду
за присадибною ділянкою

Ш

кідники, хвороби рослин, виснаженість ґрунту – найнебезпечніші
вороги вашого саду. Варто приділити належну увагу заходам
для нейтралізації їх негативного впливу.

БОРОТЬБА ЗІ ШКІДНИКАМИ
ПЛОДОВОГО САДУ
Неможливо позбутися шкідників саду раз
і назавжди: вони безупинно мігрують, перебираючись на здорові рослини з сусідніх
ділянок, здатні виживати в ґрунті, частинах
рослин і рослинних рештках навіть за дуже
несприятливих умов, швидко розмножуються. Тому обробляти сад упродовж сезону доводиться неодноразово. У цьому вбачається
перевага біопрепаратів – у тканинах рослин,
плодах, ґрунті не накопичується шкідлива для
людини «хімія».
Одним із таких препаратів є Актоверм.
У його складі знаходяться речовини авермектини, що виробляються корисними мікроорганізмами й згубно діють на нервову систему
шкідників – плодожерок, трипсів, листокруток, совок, ін. Через 1–3 дні після обробки рослин паразити втрачають здатність рухатись,
а ще через декілька днів гинуть. Препарат
ефективний для боротьби не лише з личинками різного віку, а й з дорослими шкідниками.

ОЗДОРОВЛЕННЯ ҐРУНТУ
Землю в саду треба завжди підтримувати в належному стані. Рослини постійно
забирають із неї поживні речовини. Дощі,
щедрі поливи, активне сонце й вітри також
є винуватцями втрати її родючості. У збідненому на органіку, ущільненому важкому
ґрунті в результаті перезволоження активно розвиваються хвороботворні мікроорганізми. Пересушений ґрунт різко втрачає життєздатність і також не забезпечує
нормальний розвиток рослин. Якщо скористатися багатофункціональним оздоровлювачем ґрунту Органік-баланс, це

Повторне обприскування проводять через
2 тижні. Якщо є необхідність, через 10–14 днів
рослини можна обробити втретє. Дуже важливо, що шкідники не адаптуються до Актоверму, як до багатьох хімічних засобів, тобто
обприскування завжди ефективні.
З яблуневою та плодовою міллю, золотогузкою, листокруткою, пильщиком, вогнівкою, іншими непроханими гостями саду
можна впоратись за допомогою препарату
Бiтоксибацилiн-БТУ. Шкідники поїдають
листя, на якому знаходиться засіб, отримують параліч кишечника й гинуть. Найкращий ефект досягається, якщо шкідники
молоді – знаходяться в стадіях личинокгусениць. 2–4 обприскування за сезон з інтервалом у 1–2 тижні достатньо, але останню обробку рослин краще проводити мінімум за 5 діб до збору врожаю.
Щоб посилити дію препаратів, при кожному обприскуванні доцільно використовувати Липосам, який поліпшує прилипання
розчину до частин рослин і таким чином
подовжує його дію.

допоможе вирішити проблему. Препарат
очистить землю від мікроорганізмів, що
викликають грибкові й бактеріальні хвороби, забезпечить заселення її корисною
ґрунтовою мікрофлорою, яка вчасно і продуктивно буде розкладати рештки рослин,
переробляти їх у гумус та у рухомі елементи
живлення. Також Органік-баланс активізує ферментативні та дихальні процеси, що
зробить землю більш рихлою з діючою системою водних капілярів.
При обробці землі в саду, що має значну
кількість рослинного опаду, для його ефективного розкладання та запобігання утво-

БОРОТЬБА З ХВОРОБАМИ САДУ
Будь-які дерева або кущі можуть постраждати від грибкових або бактеріальних
хвороб. Фітофтора, гнилі, чорна ніжка, альтернаріоз, макроспоріоз, парша, борошниста роса, іржа, бактеріоз, пероноспороз,
вертицильоз, пліснява, фомоз, коренеїд –
дуже заразні захворювання. Щоб не занести
їх у свій сад, замочіть корені саджанців у
розчині препарату ФітоХелп на 1–2 години –
він очистить їх від збудників захворювань.
Також цим препаратом добре обробляти
ґрунт – хвороботворні мікроорганізми гинуть, а родючість ґрунту підвищується.
ФітоХелп – препарат, який чинить посилену захисну дію на рослини на будь-якій
стадії їх розвитку. Крім того, він відновлює
в їх тканинах баланс біологічно активних
речовин: вітамінів, амінокислот, фітогормонів, покращує фосфорне, азотне живлення
тощо. У результаті рослини добре ростуть
і залишаються здоровими та дають максимальний врожай.

рення дефіциту азоту в ґрунті біопрепарат
Органік-баланс поєднують з азотними
добривами (сечовиною, селітрою, ін.).
Приготування робочого розчину для
обприскування з розрахунку на 1 сотку:
вода – 5 л;
Органік-баланс – 12,5 мл;
азотні добрива – 100 г.
Особливо добре, якщо навесні перед
обприскуванням ділянку перекопати,
а після нього ґрунт розпушити граблями. Восени більший акцент роблять на
обприскуванні рослинних решток.

Д КЛАДНО
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ній вигляд хвойних і здоров’я цих рослин
загалом.
Азотофіт-р виділяється з ряду біопрепаратів тим, що окрім необхідного набору
мікро- і макроелементів, вітамінів, амінокислот, фунгіцидів, фітогормонів містить
живі клітини азотфіксуючих бактерій. Бактерії фіксують азот з атмосфери, готові амінокислоти та вітаміни бережуть енергетику
рослин на їх синтез і сприяють швидкому
включенню метаболізму рослин.

ТРОЯНДА БЕЗ БОРОШНИСТОЇ РОСИ
Якщо на листках і стеблах ваших улюб
лених троянд з’явилися білі чи сіруваті порошкоподібні плями, швидше за все, до вашого квітника завітало таке захворювання
рослин, як борошниста роса. Якщо нічого
не робити, плями швидко розростуться,
багато листочків згорнуться і засохнуть, пагони залишаться тонкими й короткими, не
визріють. У зимовий період така ослаблена
хворобою рослина – перший кандидат на
вимерзання.
Винуватець борошнистої роси – мікроскопічний гриб, легкі спори якого розносить вітер. Захворювання загрожує не лише
трояндам, а й іншим квітам, ягідним, овочевим і плодовим культурам. Тому починати
боротися з цією напастю треба, тільки-но
помічені перші її ознаки. А краще постарайтеся вбезпечити свій сад за допомогою профілактичних заходів.

Фітогормони регулюють метаболізм
у необхідному напрямку. Це покращує
фотосинтез, енергетичні процеси, розкладання та синтез необхідних рослині речовин. Рослина добре росте і розвивається,
стає стійкою до хвороб, має інтенсивний
колір хвої.
Ще один величезний плюс Фітоцида-р –
він підвищує якість ґрунту. Навесні й восени
ґрунт треба обприскати розчином препарату, а потім розпушити, щоб поліпшити його
розподілення та дію. Особливо ретельно
треба обробляти рослинні рештки, в яких
зазвичай зимує багато патогенів.
Якщо саджаєте нові кущі троянд,
обов’язково обробіть їх розчином (10 мл
препарату на 5 л води) – і корені, і надземну
частину. Краще всього на 7–10 хвилин повністю занурити саджанці в рідину.
Коли почне відростати листя, рослини
можна обприскати вперше, а потім провести ще 2–3 обприскування з інтервалом
у 7–10 днів. Як підживлення використовуйте розчин Фітоцида-р тієї ж концентрації.
Поливайте троянди кожні 10 днів (1 л рідини на кущ).
Майте на увазі, що борошниста роса особливо часто вражає рослини, які ростуть
у тіні, на надмірно вологих ґрунтах.
Тому завжди влаштовуйте свій розарій
на відкритій сонячній ділянці з рихлим
ґрунтом, який добре проводить вологу.
І звичайно, не саджайте кущі занадто близько один до одного – це утруднює циркуляцію повітря в квітнику і збільшує ризик зараження рослин хворобами.

Хороший ефект у лікуванні та профілактиці борошнистої роси надає біопрепарат
Фітоцид-р. Він містить корисні мікроорганізми, які проникають у тканини рослини
і знищують збудників хвороби, виділяючи
природні антимікробні речовини. Препарат також цінний продуктами життєдіяльності корисних бактерій: амінокислотами,
вітамінами, фітогормонами. Завдяки їм підтримується здатність рослин протистояти
захворюванням.

ХВОЙНІ РОСЛИНИ. ЩО РОБИТИ,
ЩОБ ВОНИ ПОСТІЙНО ЗАЛИШАЛИСЯ
ЗЕЛЕНИМИ
Хвойні рослини – вічнозелені, їх забарвлення має бути насиченого зеленого кольору цілий рік. Проте, мінливий клімат,
недолік поживних речовин у ґрунті, деякі
хвороби можуть міняти колір хвої – вона
жовтіє або стає бурою. За допомогою певних біопрепаратів можна відновити зовніш-

Якщо ви тільки саджаєте рослини, заздалегідь замочіть їх корені на 1–2 години
в розчині (10 мл засобу на 10 л води). Під час
посадки залишки розчину вилийте в лунку.
Далі краще поєднувати 2 способи обробки
хвойних Азотофітом-р – обприскування і
кореневе підживлення.
Оптимальна кількість обприскувань –
3–4 рази за період вегетації з інтервалом
у 2 тижні. Підживлення рослин проводять
через 7–10 днів, розчиняючи препарат у воді
для поливу (1 л на 1 рослину). Азотофіт-р
можна застосовувати в бакових сумішах разом з іншими препаратами, як біологічними
(наприклад, Фітоцидом-р), так і хімічними.
Посилити його дію при обприскуванні допоможе біологічний прилипач Липосам.
Для оздоровлення вічнозелених рослин
також підходить ХелпРост для хвойних
рослин. Цей препарат підвищує їх імунітет, захищає від такого захворювання, як
хлороз, допомагає рослинам зберегти інтенсивне забарвлення хвої. Обробка біопрепаратом ХелпРост полягає в замочуванні коренів саджанців перед посадкою на
3–4 години, обприскуваннях через кожні
2–3 тижні, кореневому підживленні.
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Бітоксибацилін-БТУ
в новому дизайні

С

адівники та городники постійно в пошуках найкращих можливостей для захисту своїх ділянок від шкідників. Біопрепарати в цьому випадку є кращим вибором: вони ефективні, не
шкідливі для людей, тварин та корисних комах, і, що дуже важливо,
шкідники до них не звикають.

Багато власників ділянок вже оцінили такий біопрепарат, як Бітоксибацилін-БТУ, та
зараз варто звернути увагу на те, що в продажу він уже в упаковках нового дизайну.
Бітоксибацилін-БТУ зарекомендував себе
препаратом високої продуктивності для
боротьби з кліщами, іншими шкідниками
та їх личинками. Особливо добре він справляється з молодими шкідниками (1–3 фази
розвитку), що поселяються на плодових,
ягідних, овочевих культурах, квітах тощо.
Скуштувавши оброблену зелень, вони
отримують параліч кишківника й зараження патогенними для них бактеріями біопрепарату. Як наслідок, шкідники гинуть.
Молоді шкідники саду та городу дуже
прожерливі. Вони можуть сильно пошкодити і знищити не тільки окремі рослини, а й
загалом посадки. Яскравий приклад тому –
личинки колорадського жука на картоплі,
гусениці капустянки (білана), плодової та
яблуневої молі, пильщика, ін.

Зазвичай складність у боротьбі
за здоров’я саду та городу полягає
в тому, що рослини одночасно попадають під атаку шкідників різного віку – і дорослих, і личинок.
Бітоксибацилін-БТУ можна поєднувати в одній баковій суміші
з Актовермом – препаратом для
боротьби зі старшими шкідниками. Це великий плюс даних біопрепаратів.
Більшість же хімічних засобів не можна
змішувати, бо вони вступають у реакцію між
собою та погіршують ефективність один
одного. Застосовуючи такі препарати, доводиться тягати за собою два обприскувачі,
заряджених різними розчинами, та виконувати подвійну роботу.
Поєднуючи в одному розчині Бітоксибацилін-БТУ та Актоверм, можна добре

ПРОЩАВАЙ,
НЕПРИЄМНИЙ ЗАПАХ!
Вигрібна яма на ділянці вимагає постійної уваги. З часом її дно
та стінки виявляються під товстим шаром відходів, що погано розкладаються, викликають
замулення, погіршують дренаж. Унаслідок
цього яма швидко заповнюється, переслідує неприємний запах. Все це вимушує часто звертатися до асенізаторів, послуги яких
у наш час недешеві.
Для поліпшення дренажу вигрібних ям,
зменшення в них обсягів відходів, а також для
усунення неприємних запахів можна купити
спеціальні препарати на біологічній основі.

очистити сад, город або квітник від шкідників на будь-яких стадіях розвитку. А добавка
в нього прилипача Липосам буде гарантією, що розчин надійно закріпиться на частинах рослин і його дію буде продовжено.
Можна також використовувати Бітоксибацилін-БТУ в баковій суміші з хімічними
препаратами або мікроелементами для підживлення рослин. У такому випадку важливо правильно приготувати суміш для обприскування: спочатку розвести хімічний засіб,
потім додати мікроелементи, розчин Липосаму і тільки потім Бітоксибацилін-БТУ.

Наприклад, препарат Унікал, який містить
спеціальні ферменти та бактерії, що переробляють відходи, очищаючи дренажі.
Треба лише періодично (краще 2 рази на рік –
весною та восени) заливати в вигрібну яму
розчин, приготований за інструкцією, намагаючись, щоб рідина повністю покрила відходи
хоча б на кілька сантиметрів. Перші результати з’являються швидко. Вже через 7–10 діб
неприємний запах зникає, а через 2–3 місяці завдяки дії мікроорганізмів кардинально покращується стан дренажу. Одночасно й відходи змінюють свою консистенцію, стають більш рідкими,
що полегшує їх виведення з ями через дренаж.
До речі, Унікал є відмінним засобом очищення
труб каналізації та профілактики заторів.

П РАДИ
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ної весни вилупляться знову-таки тільки
плодючі самиці.
Капустяна попелиця не лише висмоктує
соки з рослин – вона є активним переносником майже 20 видів хвороб. Її не можуть їсти
хижі комахи, що поїдають попелицю садову.
Капустяна тля в шлунку такої комахи (наприклад, сонечка) виділяє отруйні речовини. На
грядках, заражених попелицею, хижі комахи просто не живуть – частина їх гине, а більшість просто забираються чимдалі.
Тому вживати заходи треба, тільки-но на
рослинах з’явилися перші «поселенці». А краще заздалегідь поквапитись з обробкою.

ХВОРОБИ

та шкідники

У

нашому регіоні брюссельську капусту почали вирощувати не так
давно, тому городники часто питають: як захистити цю овочеву культуру від хвороб і шкідників?

ЯК ЗНИЩИТИ ГУСІНЬ НА
БРЮССЕЛЬСЬКІЙ КАПУСТІ
Гусінь капустяного білана, капустяної
молі, совки, американського білого метелика, пильщика, вогнівки та інших комахшкідників залюбки ласує соковитою зеленню брюссельської капусти. Особливо їй
до вподоби молоді рослини. Багато городників прикривають нетканим матеріалом
грядки з розсадою, намагаючись врятувати «брюссельку», та допомагає це мало.
Куди краще скористатися нешкідливим
для людей, рослин і ґрунту біопрепаратом
Лепідоцид-БТУ – за його допомогою можна повністю позбавити свій город від гусені.
У Лепідоциді-БТУ містяться мікроорганізми, що виділяють особливі білкові
кристали, які токсичні для шкідників, але
безпечні для людини. Тільки-но ці кристали потрапляють до організму шкідника,
в того відмовляє кишечник, починається
септицемія, за чим слідує поступова загибель протягом 3–5 днів.
Щоб позбавитися найстійкіших шкідників або тих, які не встигли «до сніданку»,
обробляючи брюссельську капусту, варто
додати в розчин Липосам – біологічний засіб-прилипач. Він закріпить на частинах рос-

лин Лепідоцид-БТУ, бактерії якого вироб
лятимуть білкові кристали ще деякий час.
Першу обробку краще провести, коли гусінь ще зовсім молода, а всього знадобиться обробити грядки 2 рази з інтервалом між
обприскуваннями 5–10 днів. Якщо погода
дощова, число обробок можна збільшити
до чотирьох (дотримуючись інтервалів).

ЯК ЗНИЩИТИ ТЛЮ (ПОПЕЛИЦЮ)
НА БРЮССЕЛЬСЬКІЙ КАПУСТІ
Капустяна тля – дрібні шкідники, що живляться соком рослин. Вони з’являються
рано навесні – з яєць, відкладених восени на
рослинних рештках самицями комах. З потеплінням їх кількість росте нестримно –
за добу шкідники можуть «заселити» до
10 соток посадок.
Річ у тому, що самиці тлі дуже плодючі: кожна з них народжує близько 40 личинок (причому у весняно-літній період народжуються
тільки самиці). Усього за сезон відбувається зміна 10–15 поколінь тлі.
Влітку в частини комах виростають
крила, і вони перелітають на сусідні грядки, заражаючи їх. Наприкінці
літа починають народжуватися самці, коли вони підростуть, запліднені
самиці відкладуть яйця, з яких наступ-

Побороти попелицю на брюссельській
капусті допоможе Бітоксибацилін-БТУ –
ефективний біологічний інсектицид (див.
стор. 6). Обприскування треба проводити
2–4 рази, інтервал між ними – 5–10 днів.

ЯК ПОБОРОТИ БАКТЕРІАЛЬНІ
ТА ГРИБКОВІ ХВОРОБИ
БРЮССЕЛЬСЬКОЇ КАПУСТИ
Рослини на вашій капустяній грядці можуть захворіти несправжньою борошнистою
росою, капустяною килою чи капустяною
мозаїкою, судинним, слизовим бактеріозом
тощо. Спосіб запобігти цьому чи допомогти
рослинам, що вже захворіли, є!
Біопрепарат ФітоХелп містить мікроорганізми, що виробляють природні антибіотики проти хвороб, що викликають
гриби і бактерії.
Він також багатий збалансованим набором вітамінів, амінокислот, природних
фітогормонів, макро- і мікроелементів, що
зміцнять рослини й допоможуть їм протистояти хворобам.
Обов’язково обробіть розчином ФітоХелп
корені розсади, щоб очистити їх від збудників хвороб. Надалі препарат можна використовувати для кореневого підживлення, а також обробляти ним рослини кожні 7–10 днів
(всього 3–4 обприскування). ФітоХелп –
біологічний препарат, який брюссельська капуста (як і решта капустяних і взагалі овочевих) добре сприймає, а для людини він не несе ніякої шкоди.

весна-літо
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Захист орхідеї
від гнилей

О

рхідеї – дорогоцінні
прикраси кімнатного
квітника. Це рослини,
які в природі мають повітряне коріння і не мають прямого доступу до води та дуже
погано переносять підвищену вологість або застій води.

Видів гнилей, на які хворіють орхідеї, кілька: чорна гниль, коричнева, коренева, фузаріозна, сіра. Їх збудниками можуть бути як
бактерії, так і грибки.
Чорна та коричнева гнилі проявляються на листі рослини водянистими коричневими або чорними плямами. Вони швидко
темніють, розпливаються, захоплюючи все
більшу площу листя. Вражені ділянки стають
м’якими, при натисненні на них виступає рідина. Зазвичай хвороба починається на молодих листочках і швидко опускається вниз
по рослині – до псевдобульб і коренів. Процес прискорюється за низьких температур
утримання та при занадто щедрих поливах.

Якщо листя орхідеї стає бурим, а корені
розм’якшуються, швидше за все, рослину
вразила коренева гниль. Кращі умови для
розвитку цієї хвороби – високі температура
і вологість у приміщенні.
Зрозуміти, що рослина захворіла на фузаріозну гниль, можна по жовтіючим листочкам і молодим пагонам, появі на них плям.
Листя розм’якшується і скручується, на ньому можна помітити світлий наліт, що є спорами грибка. Під загрозою фузаріозної гнилі –
рослини, що ростуть у рідко провітрюваних
кімнатах із високою вологістю.
Грибки сірої гнилі утворюють на листі,
пагонах, квітках рослини і навіть на ґрунті,
в якому росте орхідея, пухнастий наліт. На
квітках з’являються темно-коричневі цятки.

Орхідея може захворіти на сіру гниль у холодному приміщенні з високою вологістю.
Також спровокувати захворювання можуть
занадто часті та щедрі підживлення рослини
азотними добривами.
Кращий спосіб вберегти орхідею від
будь-якої з гнилей – застосування профілактичних заходів.
Саджаючи рослини, обов’язково:
 знезаражуйте горщики та ґрунт
(субстрат);
 протравлюйте корені та псевдобульби.
Для цього можна скористатися таким
препаратом, як Фітоцид-р. Цей біопрепарат має сильну протимікробну дію.
Він містить корисні мікроорганізми, що
заселяють усі тканини рослини і, вироб
ляючи антимікробні речовини, перешкоджають проникненню в них збудників
хвороб. Крім того, корисні бактерії продукують метаболіти, що покращують
розвиток рослин. 1 раз на місяць необхідно проводити кореневе замочування
на 2 години у розчині Фітоциду. Потім
цей розчин виливають або підливають в
інші рослини, які ростуть у ґрунті. Саме
це допоможе зберегти орхідеї від кореневих гнилей і багатьох інших хвороб.
Дотримуйтеся правил утримання
цих прекрасних квітів:
 середня температура та хороша
циркуляція повітря в приміщенні, помірні поливи;
 спеціальний ґрунт напіввологий
субстрат із гарним дренажем. Кращий
варіант – суміш висушеної і вивареної
соснової кори та деревного вугілля.

К РИСНО
Брюссельська капуста проти інших капустяних має величезну кількість білка
(до 7%), а вітаміну С у півтора раза більше, ніж у лимонах.
Пам’ятайте, термічній обробці вона повинна піддаватися не більше 10–12 хвилин. Інакше качанчики стануть надмірно
м’якими й набудуть специфічного присмаку та запаху. У суп їх кладуть на завершальному етапі готування. Майте на
увазі, що листочки «брюссельки» готуються швидше, ніж тверда серцевинка.
Можна розрізати качанчики надвоє або
глибоко хрест-навхрест надрізати їх серцевинки ножем.

Найсмачніший суп

з брюссельською капустою
Приготуйте смачний суп із брюссельською капустою на курячому бульйоні.
Зваріть бульйон із крилець, гомілок або
стегенець курки. Покладіть у нього нарізані
картоплю, моркву, цибулю, проваріть близько 15 хвилин. Дістаньте і розберіть м’ясо на
шматочки, покладіть його назад у каструлю.
Розрізані навпіл качанчики капусти опустіть
у бульйон, проваріть ще близько 10 хвилин.
Додайте дрібно нарізану зелень, часник –
через хвилину суп готовий.

 2 л бульйону  150 г качанчиків капусти
 1 морква  1 цибулина  3 картоплини
 2 зубчики часнику  сіль  зелень
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