
       

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

(промисловий  сектор) 
 

ЛЕПІДОЦИД-БТУ® 
 

Біоінсектицид для захисту зернових, бобових, овочевих та садових культур, лікарських 

рослин та квітів від лускокрилих комах 

 (1 група) 
 

Опис: рідина від кремового до коричневого кольору зі специфічним запахом. 
 

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л. 
 

Склад: життєздатні клітини бактерії Bacillus thuringiensis var. kurstaki, ендоспори – титр 

1×109 КУО/см3 та біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій: білкові кристали – 

ендотоксини. 
 
 

Біологічна дія препарату: 

- 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. 
 

Призначення: 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 

метеликів, пильщиків та ін.). 
 

 

Особливості застосування: 

- 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 дні 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 0С до 30 0С; температура водного 

розчину 12-25 0С. 

- Для підвищення ефективності до розчину препарату додати біоприлиплювач  Липосам® 

або Енпосам®. 
 

- Сумісний у баковій суміші з іншими препаратами захисту рослин. 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендовані  норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві 

 

Культура Вид шкідника 

Норма витрати 

Період обробки, 

та їх кількість 
Об’єм 

препарату, 

л/га 

Кількість 

робочого 

розчину, л/га 

Овочеві 

Білани, вогнівки, капустяна 

міль, капустяна совка, 

колорадський жук  

4-7 

200-400 

 

1-2 обробки 

проти кожного 

покоління  

шкідників з 

інтервалом    

5-10 днів 

 

 

 

Зернові Совки, лучний метелик 

200-300 Бобові 
Совки, лучний метелик, 

акацієва вогнівка 

Технічні 
Совки, лучний метелик, 

вогнівки, білани, листоїди 

Виноград Гронова листокрутка 4-5 300-500 

Садові 

Яблунева і плодова міль, 

американський білий 

метелик, плодожерки 

5-8 500-800 

Ягідні 
Листокрутка, вогнівка, 

пильщики 
4-7 300-500 

Декоративні Шовкопряд, соснова совка 5-8 500-800 

 

* норму преперату можна збільшити до 10-15 л/га в залежності від чисельності шкідників 

та стадії розвитку шкідника. 

 

Застосування згідно з інструкцією! При приготуванні бакової суміші  Лепідоцид - БТУ 

вносять останнім. 

 

Препарат перед застосуванням збовтувати! 
 

 

 
 

Заходи безпеки: 

Для приготування розчину не використовувати харчовий посуд.  

Працювати в захисному одязі та в індивідуальних засобах захисту органів дихання. 

При попаданні біопрепарату на шкіру або в очі – промити водою. 
 

Умови зберігання: 

Зберігати в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці. 
 

Гарантійний строк зберігання від дати виготовлення: 
12 місяців  за  температури від 4 0С до 10 0С 
6 місяців за температури від 100С до 15 0С. 
 

ТУ У 24.1-30165603-020:2010 
 

Посвідчення про державну реєстрацію: серія А  № 03135ерія 
 

ВИРОБНИК:  

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

тел./факс 0(4343) 6-87-09. 
 

ВІДДІЛ ЗБУТУ: тел./факс  (044) 594-38-83 


