
 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

(приватний сектор) 
 

ФІТОХЕЛП®- р + ПРИЛИПАЧ ®  

БІОРУЙНІВНИК БАКТЕРІОЗІВ 

Біолікування та профілактика грибкових та бактеріальних хвороб 

 

ОПИС: ФітоХелп®- р – рідина від світло-коричневого до коричневого кольору зі слабким, 

специфічним запахом.    

              Прилипач Липосам® –  гель від  світло-сірого до бежевого кольору. 

ФАСУВАННЯ: 

 ФітоХелп®- р – 15 мл; 

 Прилипач Липосам® –   8 мл. 

 СКЛАД: діючі чинники: 

ФітоХелп®-р - концентрована суміш природних бактерій Bacillus subtilis, титр не менше ніж 

4,0×109 КУО/см3, мікроелементи та біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій;  

Прилипач Липосам®  -  липкогенна композиція біополімерів природного походження. 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ:  
Для передпосівної обробки насіння та обприскування с/г культур.  
 

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ ВИТРАТ ТА СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

 

Культура 

 

Хвороби 

Обробка 

Насіння 

Коріння 

розсади,    

100 од. 

Підживлення 

кореневе 
По листу 

Овочеві (огірки, 

томати, перець, 

капуста, та ін.) 

Буряк 

Кукурудза  

Бобові 

Соняшник 

Бактеріальний рак, бактеріоз томатів, 

слизовий бактеріоз, борошниста роса, 

пероноспороз, фітофтороз, бура 

плямистість, альтернаріоз, чорна 

ніжка, судинний бактеріоз, кореневі 

гнилі, вертицильоз, сіра та біла гниль, 

пліснявіння насіння, фомоз стебла, 

коренеїд, аскохітоз, церкоспороз, 

кутаста плямистість, смугастість 

стебла, бактеріальний опік, 

сім'ядольний бактеріоз 

 

1набір/          

1 л води 

 

 

 

1 набір/           

5 л води 

 

Картопля 

(бульби), 100 кг 

Цибуля, часник          

50кг 

Фітофтороз, ризоктоніоз, в'янення, 

суха і мокра гниль бульб, чорна ніжка 

картоплі, альтернаріоз, макроспоріоз 

 

1 набір/        

2-5  л води 

 

-  

Плодово-ягідні 

культури, 

саджанці 

фруктових дерев 

Кореневі гнилі, парша, борошниста 

роса, іржа, бактеріальний рак 
 

- 

1 набір/              

10 л води 

Обробка ґрунту: обприскувати розчином препарату 1 набір/10-15 л води/1 сотку та розрихлювати 

Обробка приміщень і тари для зберігання овочів, фруктів, ягід: обприскати приміщення розчином препарату  1 набір/           

3-5 л води. Після обприскування приміщення провітрити. 

Обробка овочів, фруктів, ягід перед зберіганням : обприскати овочі, фрукти, ягоди  розчином препарату  1 набір/3-5 л 

води, після чого висушити і скласти в суху оброблену тару для зберігання. 

 

*набір: Фітохелп®-р (15 мл)  + Прилипач Липосам® (8 мл) 
 



 

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ 

ФітоХелп®- р + Прилипач Липосам® застосовують у вигляді водного розчину. Розчинення 

обов’язково проводять поступово. Спочатку необхідно вилити вміст набору в ємність, додати 

воду (1:1) та перемішати суміш до однорідності. Потім довести об’єм робочого розчину водою 

до об’єму, вказаному в табл.  

Обробку проводити, уникаючи дії прямих сонячних променів, у похмуру погоду, 

ввечері або вранці! 

Розчин препарату зберігати не більше доби! 

Перед застосуванням збовтувати! 
 

ЗАСТОСУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ 

Передпосівна обробка насіння. Обробку проводять в день посіву. Насіння замочують на 1-2 

години, після чого його відразу висівають або спочатку підсушують у затінку й висівають не 

пізніше, ніж через 8 годин після обробки. 

Обробка бульб картоплі і цибулин - перед садінням. Обробку проводять в затіненому місці 

обприскуванням насіннєвого матеріалу або замочуванням його в розчині біопрепарату на 

декілька годин. 

Підживлення кореневе (обприскування) рослин: у період вегетації 3-4 обробки з інтервалом 

10-15 днів. 
 

ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ 

ФітоХелпу®- р: 

- захищає рослини від широкого спектру збудників грибкових і бактеріальних хвороб 

- стимулює проростання насіння, прискорює ріст та розвиток рослин 

- мобілізує фосфор, калій, магній та ін. мікроелементи для рослин 

- підвищує урожайність культур та поліпшує якість продукції 

- забезпечує антистресову дію до несприятливих умов 

- оздоровлює та підвищує родючість грунту 

Липосаму®: 

-  підвищує ефективність дії біопрепаратів та інших засобів захисту рослин 

- утримує вологу в корінні, покращує нормальний розвиток рослин. 
 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ: 

Препарати ФітоХелп®- р та Прилипач Липосам® нетоксичні для людей, тварин та комах! 

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

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 

Набір зберігають у герметичній упаковці за температури від 0 до 20 0С.  

Гарантійний термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення. 

 Прилипач Липосам®: ТУ У 24.1-30165603-016:2007  

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/9210 від 26.02.2007 р. 

ФітоХелп®-р: ТУ У 24.1-30165603-017:2007  
 

 Посвідчення про державну реєстрацію: серія А № 04248 
 

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

тел./факс 0(4343) 6-87-09. 
 

МІСЦЕ ВИГОТОВЛЕННЯ: 24321, м. Ладижин, Вінницька обл., вул. Хлібозаводська, 3б. 
 

ДИСТРИБ'ЮТОР: ТОВ "Компанія БТУ - Центр", тел./факс:  (044) 594-38-83, 

 е- mail: info@btu-center.com, www.btu-center.com 
 

mailto:info@btu-center.com
http://www.btu-center.com/

