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ТМ «Жива Земля» – це лінійка препаратів 
для екологічного землеробства. 

От згадайте, шановні, де Ви, зазвичай, навесні берете 
найкращу землю для розсади? Більшість з вас зазначить: 

- Найкраща земля з лісу.

А чому? Адже у лісі немає ні розумних агрономів, ні «правильної» техніки, ні до-
брив, ні гербіцидів, ні пестицидів, а все там росте і буяє?
Одна з причин та, що у лісі немає «голої» землі. Під лісовою підстилкою, під 
старим листям постійно вирує життя. Наче під чарівним дашком створюється 
особливий мікроклімат для насіння, цибулинок, грибів, комах і, найголовніше 
мікробів, які перетворюють усе, що віджило, на поживний грунт для майбут-
нього життя.
Цей механізм працює мільярди років, робить землю живою і забезпечує нас 
земними дарами.
Щоб наша земля в садках і городах була не гірша за лісову не перетворюйте її 
на пустелю.

Годуйте землю і вона нагодує Вас
Біопрепарати ТМ «Жива Земля» – це:

1. Біоактиватори
2. Біокомплекси
3. Біофунгіциди
4. Біоінсектициди
5. Біодеструктор
6. Біоприлиплювач

Завдяки мікробам, людина виготовляє хліб, сир, горілку, хрумкі квашені огірки, ще багато ін-
шого! Мікроби захищають людей від хвороб (продукують антибіотики, інсулін, інтерферони, 
вітаміни, інш.), знешкоджують тисячі тонн різноманітних відходів, які б могли завалити нашу 
планету багатьма шарами нечистот. Мікроби і Ваші друзі, і можуть бути Вашими ворогами! 
Нищівні епідемії, втрати урожаю, руйнацію житла, багато іншої шкоди можуть принести ці 
невидимки. 

Завдання мікробіологів правильно керувати мікробами, щоб мати від них тільки користь. При-
міром, при вирощуванні рослин. Так само, як у людей, у рослин теж є мікроби-друзі. Без них 
рослини не існують, і, в залежності від стану, можуть бути заселені або друзями, або ворогами. 
Пророщення насіння, захист від хвороб, шкідників, забезпечення елементами живлення - все 
це дія корисних мікробів, які живуть на рослині, або поруч з нею.

Зважаючи на це, виробник біопрепаратів для рослинництва «БТУ-Центр», постійно відбирає 
активні мікроорганізми для захисту і живлення рослин, слідкує за збереженням їх корисних 
властивостей, вивчає їх взаємини між собою та з різними с/г культурами. Вдосконалює техно-
логії їх виробництва, зберігання, використання для покращення якісних показників та ефектив-
ності дії. Усі препарати відправляються на Державну експертизу щодо безпечності та ефек-
тивності дії. А для більшої впевненості кожна новинка перевіряється на дослідних ділянках, бо 
виробнику зовсім не байдуже, як вони спрацюють у Вас, споживачів.

Привіт!
Я із сім‘ї корисних 

мікроорганізмів і хочу 
ближче познайомити Вас 
з таємничим невидимим 

світом мікробів, який з самого 
народження оточує 

кожного з Вас!
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Азотофіт®–т
біоактиватор для підживлення рослин

у н і в е р с а л ь н и й

Склад:

Клітини природної азотфіксуючої бактерії 
Azotobacter chroococcum, яка здатна фіксува-
ти азот із повітря і постачати його рослинам, 
синтезувати ростостимулюючі речовини (ні-
котинову та пантотенову кислоти, піридоксин, 
біотин, гетероауксини, гібереліни тощо), виді-
ляти фунгіцидні речовини. 

Пакування: 25 г 

Призначення:

•  Підживлення садових та кімнатних рос-
лин, квітів відкритого та закритого ґрун-
ту, овочевих, плодово-ягідних культур, 
фруктових саджанців 

•  Приготування ґрунтової суміші для виро-
щування розсади овочевих культур, квітів 
та пересаджування рослин

Ефект від використання:

• Покращує азотне живлення
• Прискорює схожість насіння та приживлення розсади
• Стимулює розвиток кореневої системи і прискорює ріст рослин
• Покращує декоративність садових та кімнатних рослин, подовжує їх 

цвітіння
• Прискорює фази цвітіння та дозрівання плодів
• Зміцнює імунітет рослин і підвищує стійкість їх до хвороб
• Пригнічує ріст фітопатогенної мікрофлори
• Підвищує урожай культур та поліпшує його якість
• Покращує природну родючість та оздоровлює ґрунт після негативного 

хімічного впливу

Норми витрат Азотофіту®-т:

Культура

Спосіб застосування

Внесення в ґрунт під одну рос-
лину при підживленні

Приготування ґрунтової суміші 
для вирощування розсади та 

пересаджування рослин

Кімнатні рослини, розсада 
овочевих культур, квіти 2 г (ч. ложка)

10 г на 10 кг ґрунтосуміші
Фруктові саджанці, 

плодово-ягідні культури 5 г (ст. ложка)

Спосіб застосування:

• Підживлення 
Біопрепарат вносять в розрихлений ґрунт під 
рослину, рівномірно розсипаючи, з наступним 
поливом і мульчуванням. Підживлення прово-
дять 3-4 рази з інтервалом (7-10) днів весною 
або влітку згідно норм, вказаних у таблиці.

• Приготування ґрунтової суміші для вирощу-
вання розсади та пересаджування рослин

10 г біопрепарату спочатку ретельно розмі-
шують у невеликій кількості ґрунтової суміші 
(1 кг), наприклад, листової землі, перегною, 
торфу, піску в рівних частинах. Потім цю по-
рцію змішують з залишком ґрунтової суміші 
(9 кг) для рівномірного розподілення біопре-
парату. Готову ґрунтову суміш використовують 
для посіву насіння на розсаду, її вирощування 
та пересаджування рослин. 

Зберігання:

Азотофіт®-т зберігають у сухому, захищеному 
від світла місці за температури не нижче мінус 
20°C і не вище 25°C. Повторне заморожуван-
ня біоактиватора не бажане.
Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від 
дати виготовлення. 

Внесення в ґрунт під рослину

посипати під 
рослину

пригорнути 
верхнім шаром 

ґрунту

Приготування ґрунтової суміші

рівномірно 
внести препа-

рат в ґрунт

перемішати ґрунтова 
суміш готова

Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 03130
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Азотофіт®–р
у н і в е р с а л ь н и й

Склад: 

Живі клітини природної азотфіксуючої бактерії 
Azotobacter chroococcum та їх активні метаболіти: аміно-
кислоти, вітаміни, фітогормони, фунгіцидні речовини, 
макро- і мікроелементи.

Пакування: 100 мл

Призначення:

• Передпосівна обробка насіння бобових, олійних культур, буряка, кукурудзи, 
овочів, квітів, бульб картоплі 

• Замочування коренів розсади овочевих і ягідних культур, молодих саджанців 
дерев 

• Кореневе та позакореневе підживлення бобових, олійних культур, буряка, 
овочів, картоплі, ягідних культур, квітів

Ефект від використання:

• прискорює схожість насіння та приживлення розсади і саджанців
• стимулює розвиток кореневої системи і прискорює ріст рослин
• зміцнює імунітет рослин, підвищує стійкість їх до хвороб, негативних факто-

рів та пестицидів
• прискорює та подовжує фази цвітіння, покращує декоративність рослин
• підвищує урожайність та покращує смакові якості плодів
• зменшує кількість обробок, завдяки сумісності з іншими препаратами захис-

ту рослин та живлення
• покращує мінеральне живлення рослин, зменшує кількість мінеральних до-

брив, зокрема азотних
• оздоровлює ґрунт та покращує його природну родючість 

Спосіб застосування:

• Передпосівна обробка насіння
Розчин для обробки насіння готують згідно норми витрат (див. табл.) 
Посортоване насіння замочують у день висіву на 1,5-2 години у розчині для 
обробки, промокують і зразу висівають або просушують в затіненому місці до 
сипучого стану. Залишок розчину можна використати для поливу кімнатних та 
інших рослин або зберігати в холодильнику до 7 днів. 

• Обробка бульб картоплі, цибулі, часнику
Обробку проводять в затіненому місці обприскуванням цибулі, часнику, бульб картоплі або за-
мочуванням їх в розчині на декілька годин (див.табл.). Розчин після замочування допускається 
використовувати декілька разів.
• Обробка коренів рослин перед садінням
Корені рослин обмокують у розчині для обробки (див.табл.), а розсаду, вирощену у горшечках, 
обприскують.
• Підживлення кореневе
Проводять поливом під корінь при садінні рослин у ґрунт і далі з інтервалом 7-10 днів з роз-
рахунку 1 л робочого розчину (див. табл.) на один саджанець або на 1 м2 насаджень овочевих 
і плодовоягідних культур. Після підживлення рослини поливають водою, ґрунт мульчують.
• Обробка по листу
Рослини обприскують розчином препарату (див. табл.), починаючи з появи сходів, і далі у пе-
ріод вегетації 3 - 4 рази з інтервалом 7-10 днів. 
Передозування препарату не порушує розвиток рослини та її плодоношення.
Азотофіт®-р сумісний з іншими біологічними та майже зі всіма хімічними препаратами захисту 
рослин, мікро- та макроелементами, прилиплювачами, стимуляторами росту.
Для підвищення ефективності дії та зменшення токсичності хімічних препаратів в розчин ре-
комендовано додавати прилиплювач Липосам®, для захисту рослин від хвороб – біопрепарат 
Фітоцид®-р, для захисту від шкідників – препарати-інсектициди. 

Норми витрат Азотофіту®-р:

Культура

Спосіб застосування

Передпосівна об-
робка насіння

Обробка коренів 
рослин перед садін-

ням 100 од.

Підживлен-
ня коре-

неве

Обприску-
вання по 
листу*

Овочеві (огірки, томати, перець, 
баклажани, капуста, 

кавуни, дині, кабачки)

5-10 мл/500 мл води

10 мл/3-5 л води

5-10 мл/
100 л води

5-10 мл/
10 л води 
3-4 рази 

з інтервалом 
7-10 днів

Буряк, кукурудза

-

Бобові (горох, соя, боби, 
чечевиця, квасоля, чина)

Соняшник

Картопля (бульби), цибуля, часник, 
50-100 кг 10-20 мл/10 л води

Плодово-ягідні культури
- 10 мл/10 л водиСаджанці хвойних, декоративних 

дерев та кущів

Квіти
• насіння
• бульби, цибулини

5-10 мл/500 мл води 
10 мл/10 л води

10 мл/3-5 л води

Трава для газонів 5-10 мл/500 мл води -

Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 02961
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Азотофіт®–р
для овочів і фруктів 

Склад: 

Живі клітини природної азотфіксуючої бактерії 
Azotobacter chroococcum та їх активні метаболіти: 
амінокислоти, вітаміни, фітогормони, фунгіцидні ре-
човини, макро- і мікроелементи. 

Пакування: 10 мл

Призначення:

• Стимулює розвиток кореневої системи та рослин загалом
• Прискорює терміни дозрівання, фіксує азот з атмосфери
• Зміцнює імунітет рослин і підвищує стійкість до хвороб
• Підвищує урожайність культур

Ефект від використання:

• Прискорення цвітіння та дозрівання урожаю
• Покращення мінерального живлення рослини
• Покращення смакових властивостей
• Підвищення товарних показників продукції
• Зниження вмісту нітратів та шкідливих речовин
• Зменшення витрат на протруєння насіння

Спосіб застосування:

• Передпосівна обробка насіння
Розчин для обробки насіння готують згідно норми витрат (див. табл.) 
Посортоване насіння замочують у день висіву на (1,5-2 години) у розчині для 
обробки, промокують і зразу висівають або просушують в затіненому місці до 
сипучого стану. Залишок розчину можна використати для поливу кімнатних та 
інших рослин. 

• Обробка бульб картоплі, цибулі, часнику
Обробку проводять в затіненому місці обприскуванням бульб (цибулин), або за-
мочуванням в розчині на декілька годин (див.табл.). Розчин після замочування 
допускається використовувати декілька разів.

• Обробка розсади перед садінням
Корені рослин обмокують у розчині для обробки (див.табл.), а розсаду, вирощену у горщечках, 
обприскують.
• Підживлення кореневе
Проводять поливом під корінь при посадці і далі з інтервалом (7-10 днів) з розрахунку 1 л 
робочого розчину (див. табл.) на один саджанець або на 1 м2 насаджень овочевих і плодово-
ягідних культур. Після підживлення проводять полив водою та мульчування
• Обробка по листу
Рослини обприскують у період вегетації, починаючи з появи сходів, і далі 3-4 рази з інтерва-
лом (7-10 днів) робочим розчином (див. табл.). Обробка дає можливість підживити рослини і 
захистити від хвороб (в суміші з Фітоцидом®). Можна поєднати це з обробкою від шкідників. 
Для підвищення ефективності дії та зменшення токсичності хімічних препаратів в розчин ре-
комендовано додавати препарат Липосам®.

Примітка для біоактиваторів Азотофіт®-р:

•  розчин для обробки розсади та підживлення рослин використовується в день приготування
•   *кількість препарату для обприскування визначається ростом, станом рослини, щільністю  

посадки
•   обробку насіння розчином проводити у затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів, 

підживлення проводити в похмуру погоду або ввечері

Зберігання біоактиваторів Азотофіт®-р:

Зберігати в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці за температури від 4°C 
до 10°C 
Гарантійний термін зберігання – шість місяців від дати виготовлення.

Норми витрат Азотофіту®-р:

Культура

Обробка

Насіння Коріння розсади, 
100 од.

Підживлення 
кореневе По листу*

Овочеві (огірки, томати, перець, 
капуста, ін.)

Буряк, кукурудза
Бобові, соняшник

5-10 мл/
0,5 л води

10 мл/
3-5 л води

5-10 мл/
100 л води

5-10 мл/
10 л води

3-4 рази з 
інтервалом
7-10 днів

Картопля (бульби), цибулини
(50-100 кг)

10-20 мл/
10 л води -

Плодово-ягідні культури - 10 мл/10 л води

10 

Комплексна дія природних 
бактерій — пригнічує 
розвиток хвороб, покращує 
ріст рослин, забезпечує 
їх живлення

ÀÇÎÒÎÔIÒ-ÐÀÇÎÒÎÔIÒ-Ð
Обробка насіння, бульб картоплі, цибулин.
Замочування розсади перед висадкою.
Підживлення рослин поливом.
Обприскування у період вегетації.
Збагачення грунту корисними мікроорганізмами 
та покращення фітосанітарного стану грунту.

БІОАКТИВАТОР
ДЛЯ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ
БІОАКТИВАТОР
ДЛЯ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ

Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 02961
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Азотофіт®–р
для квітів

Склад: 

Живі клітини природної азотфіксуючої бактерії 
Azotobacter chroococcum та їх активні метаболіти: амі-
нокислоти, вітаміни, фітогормони, фунгіцидні речови-
ни, макро- і мікроелементи. 

Пакування: 10 мл

Призначення:

• Для передпосівної обробки насіння квітів
• Для кореневого та позакореневого підживлення рослин
• Фіксує азот з атмосфери, покращує фотосинтез
• Для прискорення і подовження стадії цвітіння

Ефект від використання:

• Покращує мінеральне живлення рослини
• Зміцнює імунітет рослин і підвищує стійкість їх до хвороб
• Стимулює ріст і розвиток рослини

Спосіб застосування:

• Передпосівна обробка насіння
Розчин для обробки насіння готують згідно норми витрат (див. табл.)
Посортоване насіння замочують у день висіву на (1,5-2 години) у розчині для оброб-
ки, промокують і зразу висівають або просушують в затіненому місці до сипучого 
стану. Залишок розчину можна використати для поливу кімнатних та інших рослин. 
• Обробка розсади перед садінням
Корені рослин обмокують у розчині для обробки (див. табл.), а розсаду, виро-
щену у горщечках, обприскують.
• Підживлення 
Підживлення проводять за необхідності до стадії бутонізації з інтервалом у 5-10 
днів із розрахунку 1 л розчину на 1 м2. Після підживлення проводять полив водою.
Норми витрат Азотофіту®-р:

Квіти Передпосівна 
обробка насіння

Обробка коренів рос-
лин перед садінням

Підживлення 
кореневе

Обприскування 
по листу*

Насіння 5-10 мл/500 мл води
10 мл/3-5 л води/

100 шт.
5-10 мл/100 л 

води
5-10 мл/10 л 

водиБульби, 
цибулини 10 мл/10 л води

Азотофіт®–р
для ландшафтних насаджень

Склад: 

Живі клітини природної азотфіксуючої бактерії Azotobacter chroococcum 
та їх активні метаболіти: амінокислоти, вітаміни, фітогормони, фунгіцид-
ні речовини, макро- і мікроелементи. 

Пакування: 10 мл

Призначення:

• Підживлення газонних трав, хвойних, декоративних дерев, альпійських гірок 
• Для передпосівної обробки насіння
• Підвищення схожості насіння
• Фіксує азот з атмосфери, покращує фотосинтез

Ефект від використання:

• Покращує мінеральне живлення рослин
• Зміцнює імунітет рослин і підвищує стійкість їх до хвороб
• Стимулює ріст і розвиток дернини
• Зміцнення кореневої системи газонних трав та покращення декоративності

Спосіб застосування:

• Передпосівна обробка насіння
Розчин для обробки насіння готують згідно норми витрат (див. табл.)
Посортоване насіння замочують у день висіву на (1,5-2 години) у розчині для обробки, промо-
чують і зразу висівають або просушують в затіненому місці до сипучого стану. Залишок розчину 
можна використати для поливу кімнатних та інших рослин або зберігати в холодильнику до 7 днів. 
• Підживлення 
Підживлення проводять за необхідності з інтервалом у 5-10 днів із розрахунку 1 л розчину 
на 1 м2 або на одне дерево. Після підживлення проводять полив водою.
• Обробка коріння декоративних рослин
Перед садінням декоративних рослин (дерев та кущів) коріння занурюють у розчин на 15 хвилин.

Норми витрат Азотофіту®-р:

Культура Передпосівна 
обробка насіння

Обробка коріння 
декоративних 
рослин 100 од.

Підживлення 
кореневе Обробка по листу

Трава для газонів 5-10 мл/500 мл 
води 10 мл/10 л води 5-10 мл/100 л 

води
5-10 мл/10 л води
3-4 рази з інтерва-

лом 7-10 днів

Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 02961 Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 02961
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Фітоцид®–р
для захисту від хвороб та підживлення рослин

у н і в е р с а л ь н и й

Склад: 

Біопрепарат, діючою основою якого є клітини 
природних ендофітних бактерій Bacillus subtilis, 
їх активні метаболіти і джерела живлення бак-
терій.

Пакування: 125 мл, 250 мл

Призначення:

• Для передпосівної обробки насіння зернобобових, олійних, овочевих куль-
тур, бульб картоплі, цибулі і часнику.

• Замочування коренів розсади овочевих культур перед садінням і обприску-
вання рослин у період вегетації: зернобобових, олійних, буряка, бульб кар-
топлі, цибулі, часнику, томатів, молодих саджанців фруктових дерев, квітів, 
ягідників.

Ефект від використання:

• Захищає від грибкових та бактеріальних хвороб:
парші, фітофторозу, чорної ніжки, кореневих гнилей, гнилей сходів, борош-
нистої роси, іржастих хвороб, летючої сажки, фузаріозу, септоріозу
• Зміцнює імунітет та підвищує стійкість до хвороб
• Забезпечує рослини фосфором, азотом, макро – та мікроелементами
• Оздоровлює ґрунт та підвищує його родючість

Застосування

• Підготовка ґрунту
Осіння: післяжнивні рештки рослин на ділянці обприскують препаратом з роз-
рахунку (10-20 мл) на 10 л води на одну сотку. Потім ґрунт розрихлюють.

Весняна: ґрунт обробляють препаратом (10-20 мл) на 10 л води і розрихлюють 
будь-яким способом, особливо це необхідно для теплиць та виснажених ґрунтів, 
з метою пригнічення розвитку патогенів та збагачення ґрунту корисною мікро-
флорою, кальцієм, магнієм, фосфором, іншими макро – та мікроелементами.

• Передпосівна обробка насіння
Розчин для обробки насіння готують згідно норми витрат (див. табл.) 

Посортоване насіння замочують у день висіву на (1,5-2) години у розчині для обробки, про-
мокують і зразу висівають або просушують в затіненому місці до сипучого стану. Залишок роз-
чину можна використати для поливу кімнатних та інших рослин або зберігати в холодильнику 
до 7 днів. 
• Обробка бульб картоплі, цибулі, часнику
Обробку проводять в затіненому місці обприскуванням бульб (цибулин) або замочуванням в 
розчині на декілька годин (див.табл.). Розчин після замочування допускається використовува-
ти декілька разів.
• Обробка коренів розсади перед садінням
Корені рослин обмокують у розчині для обробки (див.табл.), а розсаду, вирощену у горщечках, 
обприскують.
• Підживлення кореневе
Проводять поливом під корінь при посадці і далі з інтервалом (7-10 днів) з розрахунку 1 л 
робочого розчину (див. табл.) на один саджанець або на 1 м2 насаджень. Після підживлення 
проводять полив водою та мульчування.
• Обприскування по листу
Рослини обприскують у період вегетації, починаючи з появи сходів, і далі 3-4 рази з інтерва-
лом (7-10 днів) робочим розчином (див.табл.). Обробка дає можливість підживити рослини і 

Норми витрат Фітоциду®-р:

Культура
Спосіб застосування

Передпосівна 
обробка насіння

Обробка коренів рослин 
перед садінням 100 од

Підживлення 
кореневе

Обприскування 
по листу*

Овочеві (огірки, 
томати, перець, 

баклажани, капуста, 
кавуни, дині, кабачки)

5-10 мл/500 мл 
води

10 мл/3-5 л води

5-10 мл/10 л 
води

5-10 мл/10 л води

3-4 рази з інтер-
валом 7-10 днів

Буряк, кукурудза

–

Бобові (горох, соя, 
боби, чечевиця, ква-

соля, чина)
Соняшник

Бульби картоплі,
цибулини 50-100 кг 

10-20 мл/2-5 л 
води

Плодово-ягідні 
культури - 10 мл/10 л води

Квіти
- насіння

- бульби

10 мл/500 мл 
води

10 мл/10 л води
10 мл/(3-5) л води

Трава для газонів 5-10 мл/500 мл 
води -

Обробка ґрунту: рослинні рештки та ґрунт обприскують розчином препарату (10-20) мл/10 л води 
на 1 сотку, ґрунт розрихлюють 

Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 02962
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захистити від хвороб. Можна поєднати це з обробкою від шкідників. Для підви-
щення ефективності дії та зменшення токсичності хімічних препаратів в розчин 
рекомендовано додавати препарат Липосам®.
• Покращення зберігання плодів та овочів
Проводять обприскування продукції, тари та поверхонь овочесховищ розчином 
препарату 10 мл/5 л води.

Рекомендація до застосування біофунгіциду «Фітоцид®-р»: 

• препарат перед застосуванням збовтувати
• розчин для обробки розсади та підживлення рослин використовувати в день 

приготування
• *кількість препарату визначається ростом, станом рослини, щільністю 

посадки
• обробку насіння проводити у затінку, уникаючи дії прямих сонячних 

променів
• підживлення проводити в похмуру погоду або ввечері
• обробляти рослини можна і під час цвітіння та плодоношення
• сумісний з іншими препаратами захисту рослин, мікро- та макроелемента-

ми, прилиплювачами, стимуляторами росту, фунгіцидами та інсектицидами 
біологічної та з більшістю хімічної природи.

Зберігання біофунгіциду «Фітоцид®-р»: 

Фітоцид®-р зберігають в герметичній упаковці в захищеному від світла місці за 
температури від 0 до 20°C.
Гарантійний термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення.

Фітоцид®–р спрей
для біологічного захисту кімнатних рослин

Склад: 

Біопрепарат, діючою основою якого є клітини природних 
ендофітних бактерій Bacillus subtilis, їх активні метаболіти і 
джерела живлення бактерій. 

Пакування: спрейова форма, 125 мл

Призначення:

• захист рослин від грибкових та бактеріальних хвороб: парші, фітофторозу, плямистості, 
чорної ніжки, кореневої гнилі, гнилі сходів, борошнистої роси, іржастих хвороб, фузаріозу, 
септоріозу, антракнозу

• живлення рослин біологічно-активними речовинами та мікроелементами

Ефект від використання:

• пригнічує розвиток грибкових та бактеріальних хвороб
• забезпечує довготривалий захист рослин від фітопатогенів
• забезпечує живлення рослин доступними фосфором, азотом, макро- та мікроелементами
• оздоровлює та збагачує ґрунт поживними та біологічно-активними речовинами (вітамінами, 

амінокислотами), макро- та мікроелементами
• прискорює ріст і розвиток рослин

Застосування

Препарат перед застосуванням збовтувати!
Обприскувати рослини та грунт 1 раз на 7-10 днів 
протягом місяця: 
• при пересаджуванні
• перед цвітінням
• на початку зимового періоду
• для профілактики хвороб
Обприскування проводити шляхом рівномірного 
розпилення препарату на листя рослин та ґрунт.

Бактерія препарату «Фітоцид» працює в тканинах рослини. Вона виділяє фунгіцидні та 
бактеріальні речовини, які згубно діють на шкідливі бактерії.

Чим більше корисних бактерій, тим менше шкідливих бактерій.

Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 02962
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Фітоцид®–р
для овочів і фруктів

Склад: 

Біопрепарат, діючою основою якого є клітини при-
родних ендофітних бактерій Bacillus subtilis, їх актив-
ні метаболіти і джерела живлення бактерій. 

Пакування: 10 мл

Призначення:

• Для передпосівної обробки насіння та посадкового матеріалу, овочевих куль-
тур, бульб картоплі, цибулі і часнику

• Зміцнення імунітету та підвищення стійкості рослин до хвороб
• Кореневе та позакореневе підживлення

Ефект від використання:

• Прискорює терміни дозрівання
• Підвищує урожай культур та поліпшує його якість
• Захищає від грибкових та бактеріальних хвороб
• Вирощена продукція не містить шкідливих речовин
• Забезпечує рослини фосфором, азотом, макро – та мікроелементами

Застосування

• Підготовка ґрунту
Осіння: післяжнивні рештки рослин на ділянці обприскують препаратом з роз-
рахунку (10-20 мл) на 10 л води на одну сотку. Потім ґрунт розрихлюють.
Весняна: ґрунт обробляють препаратом (10-20 мл) на 10 л води і розрихлюють 
будь-яким способом, особливо це необхідно для теплиць та виснажених ґрун-
тів, з метою пригнічення розвитку патогенів та збагачення ґрунту корисною мі-
крофлорою, кальцієм, магнієм, фосфором іншими макро- та мікроелементами.
• Передпосівна обробка насіння
Розчин для обробки насіння готують згідно норми витрат (див. табл.) 
Посортоване насіння замочують у день висіву на (1,5-2 години) у розчині для 
обробки, промокують і зразу висівають або просушують в затіненому місці до 
сипучого стану. Залишок розчину можна використати для поливу кімнатних та 
інших рослин або зберігати в холодильнику до 7 днів. 

• Обробка бульб картоплі, цибулі, часнику
Обробку проводять в затіненому місці обприскуванням бульб (цибулин), або замочуванням в 
розчині на декілька годин (див.табл.). Розчин після замочування допускається використовува-
ти декілька разів.
• Обробка коріння розсади перед садінням
Корені рослин обмокують у розчині для обробки (див.табл.), а розсаду, вирощену у горщечках, 
обприскують.
• Підживлення кореневе
Проводять поливом під корінь при посадці і далі з інтервалом (7-10 днів) з розрахунку 1 л 
робочого розчину (див. табл.) на один саджанець або на 1 м2 насаджень овочевих і плодовоя-
гідних культур. Після підживлення проводять полив водою та мульчування.
• Обробка по листу
Рослини обприскують у період вегетації, починаючи з появи сходів, і далі 3-4 рази з інтер-
валом (7-10 днів) робочим розчином (див.табл.). Обробка дає можливість підживити рослини 
і захистити від хвороб. Можна поєднати це з обробкою від шкідників. Для підвищення ефек-
тивності дії та зменшення токсичності хімічних препаратів в розчин рекомендовано додавати 
препарат Липосам®.
• Покращення зберігання плодів та овочів
Проводять обприскування продукції, тари та поверхонь овочесховищ розчином препарату 
10 мл/5 л води.

Норми витрат Фітоциду®-р:

Культура

Обробка

Насіння Коріння розсади, 
100 од.

Підживлення 
кореневе По листу*

Овочеві (огірки, томати, 
перець, капуста, ін.)

Буряк
Бобові

5-10 мл/0,5 л води
10 мл/3-5 л води

-
-

5-10мл/
10 л води

5-10 мл/10 л води

3-4 рази 
з інтервалом

7-10 днів
Картопля (бульби),

цибуля, часник 50-100 кг 10-20 мл/2-5 л води -

Плодово-ягідні культури - 10 мл/10 л води

Обробка ґрунту: рослинні рештки та ґрунт обприскують розчином препарату (10-20) мл/10 л води 
на 1 сотку, ґрунт розрихлюють 

Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 02962
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Фітоцид®–р
для квітів 

Склад: 

Біопрепарат, діючою основою якого є клітини при-
родних ендофітних бактерій Bacillus subtilis, їх актив-
ні метаболіти і джерела живлення. 

Пакування: 10 мл

Призначення:

•  Для захисту рослин від грибкових та бактеріаль-
них хвороб

• Мінеральне живлення рослин
• Кореневе та позакореневе підживлення

Ефект від використання:

• Забезпечує рослини фосфором, азотом, макро- та мікроелементами 
• Сумісний з більшістю препаратів захисту рослин
• Передозування препарату не порушує розвиток рослини 

Обробку проводити в затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів, обпри-
скування - в похмуру погоду або ввечері. Перед застосуванням препарат збов-
тувати. Для підвищення ефективності додавати прилиплювач Липосам®.

Норми витрат Фітоциду®-р:

Спосіб застосування Норми Опис

Передпосівна 
обробка насіння

10 мл / 
500 мл води

Замочити у день висіву на 1,5-2 год, після чого на-
сіння промокнути або просушити у затінку і відразу 

висіяти

Обробка 
бульб і цибулин

10 мл / 
10 л води

Обприскати або замочити у розчині на декілька 
годин

Обробка розсади 
100 од.

10 мл / 
3-5 л води

Корені розсади квітів перед садінням занурити у 
приготовлений розчин, а розсаду, вирощену у гор-

шечках, обприскати

Підживлення 
кореневе

5-10 мл / 
10 л води

Підживлення проводити з інтервалом 7-10 днів по-
ливом під корінь 1 л/м2

Обприскування 
рослин

5-10 мл / 
10 л води

Обприскувати у період вегетації 3-4 рази з інтер-
валом 7-10 днів

Обробка ґрунту 10-20 мл / 
10 л води

Рослинні рештки та ґрунт обприскувати розчином 
препарату, ґрунт розрихляти

Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 02962

Борошниста роса - це грибкове захворювання  

Прояви хвороби. Спочатку хвороба проявля-
ється на листі у вигляді окремих борошнистих 
плям які нагадують павутинний наліт. Потім 
хвороба переходить на бутони та квіти. Ура-
жені хворобою бутони покриваються суціль-
ним борошнистим нальотом. Бутон не розкри-
вається та поступово засихає.

 

Причина хвороби. Борошниста роса прогре-
сує в умовах дефіциту вологи в грунті, над-
лишку азотних добрив, недостатній кількості 
калію, підвищеній вологості повітря та різких 
коливань температури.

Профілактика та лікування. Для профілакти-
ки від захворювань необхідно дотримуватись 
агротехнічних вимог в комплексі із застосу-
ванням біопрепаратів і фунгіцидів.
Перед бутонізацією необхідно підживити 
троянди фосфорними і калійними добривами 
+ «Біокомплекс-БТУ», який містить необхідні 
корисні мікроорганізми. Для захисту від хво-
роб – обприскувати рослини розчином препа-
ратів Фітоцид + Липосам з інтервалом 7-10 
днів на протязі всього вегетаційного періоду.

Фітофтора (фітофтороз або бура гниль) - це 
грибкове захворювання.

Прояви хвороби. Спочатку на листковій по-
верхні рослин утворюються невеликі бурі пля-
ми, розсипані в основному по краю листочка. 
Згодом листя жовтіє і засихає. Потім хвороба 
переходить на плоди. 

Причина хвороби. Розвитку хвороби сприяє 
надмірна вологість, рясні опади, сильні коли-

вання між денною і нічною температурами, 
густі насадження, відсутність сівозмін, безпо-
середня близькість до посівів картоплі.

Профілактика та лікування. Для профілак-
тики від захворювань своєчасно проводимо 
підживлення рослин розчином макро- та мі-
кроелементів ( калієм, фосфором, міддю ) + 
«Біокомплекс-БТУ». Поливати бажано під ко-
рінь, не змочуючи листя водою, зранку або 
ввечері. І запам‘ятайте – помідори не можна 
садити поруч з картоплею.
Для захисту від хвороб готуємо розчин Фітоци-
ду з Липосамом та обприскуємо рослини. Об-
робку необхідно проводити ввечері або зранку 
1 раз на тиждень  протягом всього вегетаційно-
го періоду. Також цим розчином обприскуємо 
вже зірвані плоди для кращого збереження.

Як боротися з борошнистою росою троянд?

Як захистити помідори від фітофтори?

І не забуваємо: «Краще профілактика, ніж лікування»

Ольга Нагорна, провідний мікробіолог
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Біокомплекс-
БТУ®-р

у н і в е р с а л ь н и й

СКЛАД: 

• природні азотфіксуючі бактерії; 
• фунгіцидні бактерії широкого спектру дії; 
• фосфор - та каліймобілізуючі ґрунтові бактерії;
•  інші корисні бактерії (молочнокислі, симбіотичні) 

та біологічно-активні продукти їх життєдіяльнос-
ті: фітогормони, вітаміни, фунгіциди, амінокис-
лоти, макро- і мікроелементи.

Пакування: 15 мл

Призначення: 

• передпосівна обробка насіння овочевих ; 
• обробка розсади та саджанців перед висаджуванням; 
• кореневе та позакореневе підживлення;
• захист від грибкових та бактеріальних хвороб;
• відновлення корисної мікрофлори ґрунту.

Ефект від використання:

• прискорення появи однорідних сходів, підвищення енергії проростання на-
сіння;

• захист рослин від широкого спектру збудників хвороб, без ефекту звикання; 
• покращення приживання розсади та саджанців;
• підвищення стійкості до впливу негативних природних факторів (посухи, пе-

репади температури) та пестицидів;
• збалансоване живлення рослин мікро- та макроелементами, забезпечення 

фітогормонами, вітамінами;
• покращення розвитку та прискорення термінів визрівання;
• покращення хімічного складу продукції (зменшення вмісту нітратів, збіль-

шення кількості білка, крохмалю, цукрів та вітамінів);
• покращення смакових якостей плодів;
• підвищення врожайності на 10-30%;
• зменшення витрат мінеральних добрив, пестицидів та мікроелементів на 15-

30%;
• підвищення родючості ґрунту.

Застосування:

Обробку насіння овочевих культур проводять підготовленим розчином (див. табл.). Насіння 
замочують на 20-30 хвилин або обприскують. Оброблене насіння висівають відразу або про-
сушують в затіненому місці до сипучого стану та використовують протягом доби.
Обробку бульб картоплі та цибулин проводять у затіненому місці обприскуванням або замо-
чуванням у розчині на 0,5-2 години. Розчин після замочування допускається використовувати 
декілька разів.
Обробку розсади, саджанців плодових та ягідних культур перед садінням проводять у розчи-
ні Біокомплексу-БТУ®-р з метою захисту від ґрунтових фітопатогенів, покращення приживання 
рослин та зменшення стресу від пересадки. Корені рослин обмокують у розчині біопрепарату 
(див. табл.), а розсаду, вирощену у горщечках обприскують.
Підживлення кореневе (полив) проводять у фази активного росту та розвитку рослин поли-
вом під корінь з інтервалом 7-14 днів з розрахунку 1 л робочого розчину (див. табл.) на один 
саджанець або на 1 м2 насаджень овочевих і плодовоягідних культур. Після підживлення про-
водять полив водою та мульчування.

Норми витрат біопрепарату Біокомплекс-БТУ®-р 

Культура

Спосіб застосування

Передпосівна 
обробка насіння, 
бульб, цибулин

Обробка коренів 
розсади, саджанців 

перед садінням100 од

Підживлення 
кореневе
(полив)

Обприскування
рослин у період 

вегетації
(2-4 обробки)

Томати, баклажани, перець
Огірки, кабачки, гарбузи, 

кавуни, дині
Капуста

Морква, селера, петрушка, 
пастернак, кріп

15 мл /250 мл 
води

на 100 г
15 мл /5 л води

15-30 мл/ 10 л 
води 

без обмежень 
через 7-14 

днів

15-30 мл / 10 л 
води 

Цибуля, часник 15 мл / 5 л води
на 10 кг

-

Бобові: 
горох, боби, квасоля, нут

15 мл /500 мл 
води

на 100 г 15 мл / 10 л води
Буряк (столовий, цукровий, 

кормовий)
15 мл/500 мл 
води на 100 г

Картопля:
бульби (перед садінням)

кущі (в період вегетації)

15 мл/5 л води 
на 15 кг - 15-30 мл/10 л 

води 

Плодові та декоративні 
дерева

-

90 мл / 10 л води 15-30 мл / 10 л 
води 15-30 мл / 10 л 

водиЯгідні кущі
90 мл / 10 л води

черенки
40 мл / 2 л води

15-30 мл / 10 л 
водиВиноград 

90 мл / 10 л води
чубуки

40 мл / 2 л води
15-30 мл / 10 л 

води
Суниці 40 мл / 5 л води

Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 03133
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Обприскування рослин у період вегетації проводять розчином біопрепарату 
(див. табл.) 2 – 4 рази з інтервалом 7-14 днів. Кількість обробок та об’єм пре-
парату для обприскування визначається ростом, станом рослин, щільністю на-
саджень. Обробка дає можливість підживити рослини і захистити від хвороб. 
Можна поєднати це з обробкою від шкідників. Для підвищення ефективності 
дії та зменшення токсичності хімічних препаратів в розчин рекомендовано до-
давати препарат Липосам®.

Примітка:

• препарат перед застосовуванням збовтувати
• розчин для обробки розсади та підживлення рослин використовувати в 

день приготування
• обробку насіння проводити у затінку, уникаючи дії прямих сонячних 

променів
• підживлення проводити в похмуру погоду або ввечері чи вранці
• обробляти рослини можна і під час цвітіння та плодоношення

Біокомплекс-БТУ®-р сумісний з іншими препаратами захисту рослин, мікро- 
та макроелементами, прилиплювачами, стимуляторами росту, фунгіцидами 
та інсектицидами біологічної і з більшістю хімічної природи

Заходи безпеки:

Біопрепарат Біокомплекс-БТУ®-р нетоксичний для людей, тварин та комах!
При попаданні препарату на шкіру або в очі – промити водою.

Умови зберігання:

Зберігати в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці.
Гарантійний строк зберігання біопрепарату Біокомплекс-БТУ®-р від дати виго-
товлення:
• 24 місяці за температури від 4°C до 10°C або 12 місяців за температури від 

10°C до 15°C.
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Маючи в своєму складі фунгіцидні бактерії, 
природні азотфіксуючі бактерії, інші корисні 
бактерії (фосфор- і каліймобілізуючі грунтові 
бактерії та їх метаболіти), мікро- і макроеле-
менти, вітаміни (А, Е, Р, групи «В», β-каротин), 
вуглеводи, фітогормони, амінокислоти. Спе-
ціальний Біокомплекс відновлює вегетацію 
рослин, сприяє знищенню фітопатогенів, по-
силює імунітет ослаблених рослин. Крім цьо-
го, Біокомплекс-БТУ®-р забезпечує посилен-
ня росту кореневої системи та вегетативної 
маси, збалансоване підживлення рослин ма-
кро- та мікроелементами в доступній формі. 
Азотфіксуючі бактерії, що входять до складу 
Біокомплексу-БТУ®-р, фіксують молекулярний 
азот, фосфор-мобілізатори живлять рослину 

вкрай необхідним фосфором, адже він, як 
правило, знаходиться в грунті в  нерозчинно-
му стані, іде розчинення та засвоєння калію, 
інших необхідних для швидкого росту мікро- 
та макроелементів. Природні стимулятори 
росту та фітогормони, що входять до складу 
біопрепарату підвищують стійкість рослин до 
несприятливих кліматичних умов – перепадів 
температур, засухи. Завдяки дії Біокомплексу, 
підвищується ефективність мінеральних до-
брив та мікроелементів на 15-30%, причому 
норму їх використання можна зменшити на 
10-20%. 
Препарат можна вносити як через крапель-
не зрошування, так і за допомогою обприс-
кування. 

Біокомплекс-БТУ®-р має комплексну дію, оскільки 
містить суміш різних штамів мікроорганізмів
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Лепідоцид-БТУ®-р
для захисту рослин від гусениць 

лускокрилих комах-шкідників

Склад:

Життєздатні клітини бактерії Bacillus thuringiensis 
var.kurstaki, ендоспори та біологічно-активні продук-
ти життєдіяльності бактерії: білкові кристали - ендо-
токсини.

Пакування: 35 мл.

Призначення:

• для захисту овочевих та плодово-ягідних культур, сільськогосподарських, лі-
карських і паркових культур та квітів від гусениць більше 40 видів лускокри-
лих комах-шкідників в будь-яку фазу розвитку рослин

Ефект від використання:

• широкий спектр дії і вибірковість по відношенню до комах-шкідників;
• подовжений період дії;
• не накопичується в ґрунті і самій рослині, тому обробку ним можна проводи-

ти за 5 діб до збору урожаю;
• сумісний в баковій суміші з біологічними та хімічними стимуляторами росту, 

пестицидами, гербіцидами;
• не викликає звикання до нього у комах-шкідників;
• не викликає загибелі корисних ентомофагів;
• безпечний для людей, тварин, бджіл, ґрунтів, водоймищ, навколишнього се-

редовища.

Механізм дії: 

Білкові кристали та спори бактерії Bacillus thuringiensis діють на комах-шкід-
ників зразу ж після обробки і протягом 4-х годин після попадання в кишківник 
комах, викликаючи його параліч, септицемію і загибель шкідників. Виділяються 
білкові кристали бактеріями постійно, що і забезпечує пролонгований ефект дії 
препарату.

Застосування:

Розчин для обприскування готується в день обробки згідно норм, визначених у 
таблиці, і використовується протягом доби.
Препарат перед застосуванням збовтувати!

• Необхідну норму біопрепарату Лепідоцид-БТУ®-р ретельно розмішати у воді з температу-
рою від 15°C до 25°C.

• Застосовувати за температури повітря від 15°С до 30°С, в безвітряну суху погоду, в будь-
яку фазу розвитку рослин: період цвітіння, під час запилення комахами тощо. Остання об-
робка – за 5 днів до збору урожаю.

• Максимальний ефект досягається при обробці рослин в ранні строки розвитку гусениць. 
Повторну обробку провести через 5-10 днів, якщо яйцекладка і відродження шкідників три-
вають певний час або випали рясні опади зразу ж після обробки.

• Для підвищення ефективності дії до розчину додати біоприлиплювач Липосам® (5-10) мл на 
10 л води. Розчинення Липосаму® провести окремо. Спочатку норму Липосаму® ретельно 
розмішати у невеликій кількості води (1:1) до однорідності, доливаючи воду малими дозами 
до необхідного для обробки об’єму,потім вносять біоінсектицид.

Зберігання біоінсектицидів «Бітоксибацилін-БТУ®-р» та «Лепідоцид-БТУ®-р»:

Зберігати в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці.
Гарантійний строк зберігання Лепідоциду-БТУ-р:
24 місяці від дати виготовлення за температури від 4°C до 10°C або 
12 місяців від дати виготовлення за температури від 10°C до 15°C.
Гарантійний строк зберігання Бітоксибациліну-БТУ®-р: 12 місяців від дати виготовлення за 
температури від 4°С до 10°С або 6 місяців - за температури від 10°С до 15°С.

Примітка для біоінсектицидів «Бітоксибацилін-БТУ®-р» та «Лепідоцид-БТУ®-р»:

Для підвищення ефективності дії до розчину додати біоприлиплювач Липосам® (5-10) мл на 
10 л води. Розчинення Липосаму® провести окремо. Спочатку норму Липосаму® ретельно 
розмішати у невеликій кількості води (1:1) до однорідності, доливаючи воду малими дозами.

Норми витрат Лепідоциду-БТУ®-р:

Культура Вид шкідника Норма витрати Період обробки, 
їх кількість

Капуста, томати та інші овочеві 
культури, квіти

Білани, вогнівка, капустяна 
міль, капустяна совка 

35-70 мл / 2-4 л води

1-2 обробки проти 
кожного покоління 
шкідників з інтер-
валом 5-10 днів

Загальна кількість 
обробок в період 
вегетації рослин: 

2 - 4

Буряк, соняшник, люцерна, 
соя, горох

Совки, вогнівки, лучний 
метелик

Кукурудза Кукурудзяний та лучний 
метелик

Виноград Гронова листокрутка

Смородина, малина, аґрус, 
суниця, чорноплідна горобина

Листокрутка, вогнівка, 
пильщик

Яблуня, слива, абрикоса, че-
решня, груша, вишня

Яблунева і плодова міль, аме-
риканський білий метелик 35-70 мл / 4-6 л води
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Бітоксибацилін-
БТУ®-р

для захисту рослин від комах шкідників

Склад:

Життєздатні бактерії Bacillus thuringiensis ендоспо-
ри та біологічно-активні продукти життєдіяльності 
бактерій – білкові кристали (ендотоксин) та термо-
стабільний бета-екзотоксин. 

Пакування: 35 мл.

Призначення:

для знищення шкідників: колорадського жука і його личинок, кліщів та гусе-
ниць лускокрилих комах-шкідників (капустяного білана, капустяної, яблуневої 
та плодової молі, капустяної совки, американського білого метелика, вогнівок, 
баштанної попелиці, листокруток, шовкопрядів, золотогузки, лучного метели-
ка, гронової листокрутки, пильщика, тлі та ін.) на овочевих, плодово-ягідних 
культурах та квітах в період вегетації.

Ефект від використання:

• широкий спектр дії і вибірковість по відношенню до шкідників
• подовжений період дії
• не накопичується в ґрунті і самій рослині, тому обробку ним можна проводи-

ти за 5 діб до збору урожаю
• сумісний в баковій суміші з біологічними та хімічними стимуляторами росту, 

пестицидами, гербіцидами
• не викликає звикання до нього у комах-шкідників безпечний для людей, тва-

рин, бджіл, ґрунтів, водоймищ, навколишнього середовища

Механізм дії: 

Потрапляючи до організму комах, жуків, кліща з частиною листя, що з’їдається, 
препарат викликає параліч кишківника, і шкідники гинуть.

Застосування:

Розчин для обприскування готується безпосередньо перед обробкою згідно 
норм, зазначених у таблиці. 
Необхідну норму біопрепарату Бітоксибацилін-БТУ®-р ретельно розмішати у 
воді з температурою від 15°C до 25°C.

• Обробку бажано проводити, уникаючи дії прямих сонячних променів, краще вранці або вве-
чері за температури повітря від 15°С до 30°С, в безвітряну суху погоду.

• Максимальний захисний ефект при використанні біопрепарату Бітоксибацилін-БТУ®-р до-
сягається при обробці рослин на початкових фазах розвитку шкідників (1-3 фази – личинки 
різного віку, гусінь, лялечки).

• Остання обробка – за 5 днів до збору урожаю.

Норми витрат Бітоксибациліну-БТУ®-р:

Культура Вид шкідника Норма витрати Період обробки, 
їх кількість

Огірки закритого ґрунту
Кліщі 70 мл / 5 л води У період вегетації 

рослин 1-2 рази з 
інтервалом 7-14 днівБаштанна попелиця 70 мл / 10 л води

Капуста, картопля, томати, 
баклажани та інші овочі, 

квіти

Білани, капустяна міль, 
капустяна совка, колорад-

ський жук, вогнівка, 
лучний метелик

35 мл / 4 - 5 л води

1-2 обробки проти 
кожного покоління 

шкідників з інтерва-
лом 5-10 днів

Загальна кількість 
обробок в період веге-

тації рослин: 2 – 4

Буряк цукровий, столовий, 
кормовий, люцерна, со-

няшник
Лучний метелик, совки

Смородина, малина, аґрус, 
суниця

Листокрутка, пильщик, 
вогнівка

Виноград Гронова листокрутка

Яблуня, слива, абрикоса, 
черешня, груша, вишня

та ін.

Яблунева і плодова міль, 
листокрутка, американ-
ський білий метелик, зо-

лотогузка
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Бітоксибацилін-БТУ®-р 
(спрей) для квітів

біопрепарат-інсектицид для 
захисту рослин від комах-шкідників

Склад: 

Життєздатні бактерії Bacillus thuringiensis ендоспори та 
біологічно-активні продукти життєдіяльності бактерій – 
білкові кристали (ендотоксин) та термостабільний бета-ек-
зотоксин 
Пакування: 110 мл

Призначення:

для знищення шкідників: павутинного кліща, попелиць, листокрутки, молі, зо-
лотогузки, листової галиці, пильщика.

Ефект від використання:

• широкий спектр дії і вибірковість по відношенню до шкідників
• подовжений період дії

• не накопичується в ґрунті і самій 
рослині, тому обробку ним можна 
проводити за 5 діб до збору урожаю

• сумісний в баковій суміші з біоло-
гічними та хімічними стимуляторами 
росту, пестицидами, гербіцидами

• не викликає звикання до нього у ко-
мах-шкідників

• безпечний для людей, тварин, бджіл, 
ґрунтів, водоймищ, навколишнього 
середовища

Механізм дії: 

Потрапляючи до організму комах, 
жуків, кліща з частиною листя, що 
з’їдається, препарат викликає параліч 
кишківника, і шкідники гинуть.

Препарат перед застосуванням збов-
тувати!
• Обробку бажано проводити, уника-

ючи дії прямих сонячних променів, 
краще вранці або ввечері за темпе-
ратури повітря від 15°С до 30°С, в 
безвітряну суху погоду.

• Максимальний захисний ефект 
при використанні біопрепарату 
Бітоксибацилін-БТУ®-р досягається 
при обробці рослин на початкових 
фазах розвитку шкідників (1-3 фази 
– личинки різного віку, гусінь, ля-
лечки).
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Посвідчення про держ. реєстрацію: А № 03134

В основу біологічних препаратів покладені корисні 
для захисту рослин, реально існуючі у природі, мікро-
організми або продукти їх життєдіяльності, які викли-
кають захворювання і загибель шкідників рослин. 

Біологічні засоби призначені не для повного вини-
щування популяції шкідливого виду, а лише для зни-
ження шкодочинності комах до прийнятного рівня.

Зараз біологічний метод розглядається, як скла-
дова частина боротьби з шкідливими організмами. 

Усі мікробіологічні препарати мають ряд позитив-
них властивостей, серед яких найбільш значимі :
• високоефективні відносно цільових шкідників;
• нешкідливі для людини, теплокровних тварин, 

риб, комах-обпилювачів, ентомофагів;
• неотруйні для рослин;
• не змінюють смакові якості врожаю;
• не накопичують у довкіллі і продуктах урожаю 

токсичних речовин;
• не призводять до звикання;
• можна застосувати у будь-яку фазу вегетації 

рослин.
За токсикологічною оцінкою мікробіологічні пре-

парати відносяться до практично нешкідливих ре-
човин. 

Широко відомі і застосовуються бактерійні пре-
парати на основі Bacillus thuringiensis - Лепідоцид® 
і Бітоксибацилін®.

Лепідоцид має високу ефективність (до 80-90 від-
сотків) у боротьбі з лускокрилими комахами: листо-
війками, п’ядунами, міллю, шовкопрядами, пильщи-
ками, яблуневою плодожеркою на смородині, аґрусі 
- проти гусені листовійок, аґрусової вогнівки в садах.

На капусті та інших овочевих культурах - проти 
кожного покоління гусені молодших віків капустя-
ного і ріпакового білана, капустяної молі. 

Ширший спектр дії має бактерійний препарат 
Бітоксибацилін, завдяки вмісту екзотоксину. Він 
ефективний і проти колорадського жука. 

Застосовують Бітоксибацилін® на картоплі, то-
матах і баклажанах проти личинок колорадського 
жука 1 - 2-го поколінь. 

Норма витрати препаратів складає 30-50 мл на 
сотку

Найкращий ефект на картоплі досягається при 
триразовій обробці в період масової появи личи-
нок 1-го віку і потім з інтервалом п’ять - шість днів.

На томатах і перці обробки проводять проти ли-
чинок 2-го віку в період вегетації. 

Ефективний Бітоксибацилін® і проти павутинного 
кліща на огірках в закритому грунті (150- 200 мл/
сотку).

Бактерійні препарати слід застосовувати при тем-
пературі не нижче 20°C, коли комахи живляться 
найбільш інтенсивно. 

Бажано, щоб і середньодобові температури були 
досить високими, в таких умовах у гусениць швид-
ко розвивається інфекційний процес. 

При низьких температурах препарати неактивні і 
значно знижується їх ефективність.

Не слід також забувати, що успіх біологічної бо-
ротьби з шкідниками багато в чому залежить від 
віку шкідника. 

Найбільш уразливіші до біологічних препаратів 
личинки і гусінь молодших віків, тому обробки слід 
проводити в період масової появи гусені 1-2-го по-
колінь, тобто у саму уразливу для неї стадію.

Слід врахувати, що при обробці мікробіологічни-
ми препаратами загибель гусені і личинок настає 
не відразу. 

Гусінь паралізується, стає малорухомою, перестає 
живитися і гине на п’ятий - десятий день.

Активність мікробіопрепаратів не знижується 
впродовж восьми - десяти днів, потім вона поступо-
во падає, дія біологічних засобів триває до 20 днів.

Якщо в цей період з’являться шкідники, чутливі 
до спорових бактерій Bacillus thuringiensis, настає 
їх масова загибель. 

Рослини необхідно обробляти біопрепаратами 
вранці або надвечір, щоб уникнути загибелі мікро-
організмів від сонячних променів.

Якщо відразу після обприскування пішов дощ, об-
робку слід повторити.

Наостанок хочеться підкреслити, що біологічні 
препарати дають надійний захисний ефект лише 
при правильно організованій профілактиці і ви-
сокій агротехніці вирощування овочевих культур. 
Також, купуючи біопрепарати, звертайте увагу на 
дату випуску, оригінальну упаковку від виробника, 
щоб уникнути підробки.

І гарних та здорових Вам врожаїв!

Олександр Ростоцький, агроном

БІОПРЕПАРАТИ проти шкідників та хвороб

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА
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Біопрепарат 
деструктор Унікал®

для вигрібних ям, туалетів, 
компостування органічних відходів

Склад:

Комплекс ефективних мікроорганізмів та ферментів.

Пакування: 25 г, 35 мл

Призначення:

• для прискореної переробки органічних відходів (фекалій, харчових та рос-
линних відходів) у вигрібних ямах, септиках, вуличних туалетах, каналізацій-
них трубах

• для прискореної переробки органічних відходів у компост

Ефект від використання:

• зменшує об’єм відходів за короткий термін
• покращує дренаж у вуличних туалетах та вигрібних ямах 
• очищує каналізаційні труби від утвореного шару мінерально-органічних ре-

човин
• швидко перетворює органічні відходи у добриво, збагачене корисною мікро-

флорою та біологічно-активними речовинами
• усуває неприємний запах

Застосування:

Обробка вуличного туалету, вигрібної ями
1 пакет (25 г) або один флакон (35 мл) біопрепарату Унікал® розмішати в 5-10 
л теплої 25-30°C нехлорованої (відстояної) води. Для активації корисної мі-
крофлори розчин біопрепарату настояти у затіненому місці (30-60) хвилин при 
періодичному перемішуванні.
Вміст вуличного туалету, вигрібної ями 1,0-2,0 м3 рівномірно полити розчином 
біопрепарату. При необхідності можна додати ще теплої нехлорованої води, 
щоб рівень рідини над поверхнею відходів був не менше 2-3 см.
Через 1,0-1,5 місяці у вуличному туалеті, вигрібній ямі покращується дренаж, 
зменшується об’єм відходів. Мікроорганізми та ферменти, що входять до скла-
ду Унікалу®, перетворюють органічні відходи в екологічно безпечну рідину.

Для продовження строку дії вигрібної ями, вуличного туалету, зменшення до мінімуму кількос-
ті послуг асенізаторної машини, усунення неприємного запаху, рекомендується щомісяця при 
необхідності вносити біопрепарат Унікал® по 0,5 пакета або флакона у вигляді розчину, приго-
тованого, як зазначено вище. Стежити за рівнем води над поверхнею відходів.

Унікал® працює в інтервалі температур від 0°C до 40°C, оптимум дії – (25-35)°C.

Норми витрат препарату:

Обробки
Обробка вуличного туалету,

 вигрібної ями
(об’єм 1,0-2,0 м3)

Очищення каналізаційних
труб

(до 5 м)

Переробка відходів
у компост 

(1 м3)

Перша
1 пакет (25 г) або 1 флакон 

(35 мл) на (5-10) л теплої 
відстояної води

1 пакет (25 г) або 1 флакон 
(35 мл) препарату на 500 мл 

теплої відстояної води

1 пакет (25 г) або 1 флакон 
(35 мл) на (10-20) л теплої 

відстояної води

Наступні
0,5 пакета (або флакона) 

біопрепарату, розчиненого 
у теплій воді, щомісяця при 

необхідності
-

0,5 пакета (або флакона) 
біопрепарату на (10-25) л 

теплої води, 
2 рази/міс.

Ефект від дії 
біопрепарату (1,0-1,5) міс. (1-2) тижні (5-6) тижнів

Висновок держ. сан.-епід. експертизи № 05.03.02 – 04/47171 від 9.07.2010 р.
30



Б
ІО

Д
ЕС

ТР
У

К
ТО

РИ

33

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

32

Обробка каналізаційних труб та ін-
ших сантехнічних пристроїв
Перед обробкою попередньо пропус-
тити через стік (20-30) л води, потім 
25 г (35 мл) біопрепарату розмішати 
в 500 мл теплої відстояної води, дати 
настоятися (30-60) хвилин та вилити 
на ніч в каналізаційний стік.
Цієї кількості біопрепарату вистачить 
для очищення 5 м каналізаційної тру-
би. Каналізацією, по можливості, не 
користуватися протягом 6-12 годин. 
Не рекомендується мийка і прання із 
застосуванням хімічних миючих засо-
бів за добу до і після використання 
біопрепарату. В залежності від тем-
ператури, ефект буде помітний через 
1-2 тижні по зникненню неприємного 
запаху, покращенню зливу стоків.

Переробка органічних відходів у 
компост
Для обробки 1 м3 відходів необхідно 
розмішати 25 г (35 мл) біопрепарату 
Унікал® в (10-20) л теплої відстояної 
води, дати настоятися (30-60) хв. Пе-
ред обробкою відходи повинні бути 
зволожені (водою, дощем) до стану 
виділення вологи при середньому на-
тисненні. Кожний шар відходів рівно-
мірно полити розчином біопрепарату, 
зверху поверхню прикрити травою, 
соломою або ґрунтом. 
Два рази на місяць здійснювати оброб-
ку відходів розчином біопрепарату 
(0,5 пакета або флакона на 10-20 л 
води) до повного дозрівання компос-
ту. Компост періодично зворушувати 
для доступу повітря та зволожувати, 
що прискорить його дозрівання. А 
для створення парникового ефекту 
поверхню накрити поліетиленовою 
плівкою.

Компост можна формувати у вигляді бурту, у загорожі, бажано з південної сторони присадиб-
ної ділянки. Термін дозрівання компосту – (5-6) тижнів.
Невикористаний біопрепарат у розпакованому пакеті не втрачає своїх властивостей при збері-
ганні його в сухому, прохолодному, захищеному від світла місці. 
Розчин біопрепарату використати протягом дня, уникаючи дії прямих сонячних променів!

Зберігання біодеструктора Унікал® суха форма:

Зберігати біопрепарат в герметичній упаковці в сухому, захищеному від світла місці.
Гарантійний термін придатності:
• 3 роки від дати виготовлення за температури від 5°C до 15°C; 
• 2 роки від дати виготовлення за температури від 15°C до 30°C.

Зберігання біодеструктора Унікал® рідка форма:

Зберігати біопрепарат в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці за температури 
від 5°C до 15°C.

Гарантійний термін придатності:
• 24 місяці від дати виготовлення за температури від 4°C до 6°C
• 18 місяців від дати виготовлення за температури від 6°C до 10°C
• 12 місяців від дати виготовлення за температури від 10°C до 15°C

Правила приготування компосту: 

на поверхню ґрунту поміщають шар рослинних решток завтовшки 15-20 см, рівномірно 
поливають відходи водним розчином Унікалу і злегка утрамбовують. Повторюють чергу-
вання оброблених розчином Унікалу шарів. Навколо компостної купи збивають дерев’яний 
або шиферний короб. Можна використовувати раніше підготовлений короб або компост-
ну яму. Сформовану компостну купу вкривають шаром трави, соломи або ґрунту завтовш-
ки приблизно 5 см. Компост періодично зворушують для доступу повітря та зволожують 
для прискорення дозрівання.

 Володимир Білко,
провідний фахівець з агротехнологій
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Біоприлиплювач 
Липосам®

носій-прилиплювач засобів для захисту
 та живлення рослин

Склад:

Композиція біополімерів природного похо-
дження з прилиплюючими властивостями. 

Пакування: 8 мл , 280 мл, 500 мл, 

Призначення:

• передпосівна обробка насіння, бульб картоплі, цибулин
• замочування коренів розсади, іншого посадкового матеріалу
• обприскування рослин у період вегетації сумісно з препаратами для захисту 

та живлення рослин

Ефект від використання:

• при обробці насіння та 
посадкового матеріалу:
• закріплює біопрепарати 

та інші засоби захисту та 
живлення рослин на по-
садковому матеріалі, за-
безпечує їх тісний контакт 
з обробленою поверхнею

• створює захисну еластич-
ну плівку, яка зберігає во-
логу, не руйнує природну 
оболонку насіння, не по-
гіршує нормальний розви-
ток рослин (дихання і фо-
тосинтез)

• утримує вологу на корене-
вій системі і листі рослин

• при обприскуванні вегетуючих рослин:
• полегшує змочування рослин, особливо з восковою поверхнею
• покращує та підвищує ефективність дії гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів
• захищає рослини в період вегетації від сонячних опіків, посухи, в’янення

• забезпечує повноцінне засвоєння макро-, мікроелементів при позакореневому живленні 
та їх економію до 30%

• знижує дози пестицидів та інших препаратів у 1,5-2 рази при збереженні ефективності дії

Застосування:

• Приготування розчину Липосаму®
Липосам-прилиплювач застосовують у вигляді водного розчину. Розчинення обов’язково про-
водять поступово. Нормовану дозу Липосаму (див. табл.) розмішують у воді в співвідношенні 
(1:1) до однорідного розчину. Воду до необхідного об’єму доливають поступово, малими до-
зами. При використанні Липосаму з іншими препаратами порядок приготування суміші наступ-
ний: Хімічні протруйники, мікроелементи, водний розчин Липосаму, після ретельного перемі-
шування – біопрепарати. 
• Передпосівна обробка насіння
Розчин для обробки насіння різних культур готують згідно таблиці.
Посортоване насіння замочують у день висіву на (1,5-2 ) години у розчині для обробки, про-
мокують і зразу висівають або просушують у затіненому місці до сипучого стану. 
• Обробка бульб картоплі, цибулин
Обробку проводять в затіненому місці обприскуванням бульб (цибулин), або замочуванням в 
розчині на декілька годин (див.табл.). Розчин після замочування допускається використовува-
ти декілька разів.

Норми витрат препарату:

Культура

Спосіб застосування

Передпосівна оброб-
ка насіння

Замочування коріння розса-
ди перед посадкою

50-100 шт.
Обприскування по 

листу*

Овочеві (огірки, томати, 
перець, баклажани, капуста, 

кавуни, дині, кабачки)

5 мл/500 мл води

(5-10) мл на (2-5) л води

(5 -10) мл/10 л води

Буряк, кукурудза

-

Бобові (горох, соя, боби, 
чечевиця, квасоля, чина)

Соняшник

Картопля (бульби),
цибулини (50-100) кг (5-10) мл/(2-5) л води

Плодово-ягідні культури - (5-10) мл на (5-10) л води

Квіти
• насіння
• бульби

5 мл/500 мл води
10 мл/10 л води

(5-10) мл на (2-5) л води

Трава для газонів 5 мл/500 мл води -

Висновок держ. сан.-епід. експертизи № 05.03.02 – 04/9210 від 26.02.2007 р.
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• Обробка розсади перед садінням
Корені рослин обмокують у розчині для обробки (див.табл.) для утримання ко-
реневою системою вологи, захисту її від механічних пошкоджень та дрібних 
шкідників.
• Підживлення кореневе
При підживленні рослин поливом під корінь в розчин додають препарат Липо-
сам® для утримання вологи.
• Обробка по листу
Рослини обприскують розчином Липосаму® у період вегетації з інтервалом (7-
10) днів. Найчастіше поєднують таке обприскування з підживленням рослин, за-
хистом їх від хвороб та шкідників. При цьому досягається максимальний ефект 
закріплення препаратів захисту на рослинах, а також гарантується збереження 
вологи в рослині і ґрунті.

Зберігання:

Препарат Липосам® зберігають у герметичній упаковці за температури 
від 0°C до 20°C.
Гарантійний термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення.

Візуальна оцінка обробки рослин без застосування та з застосуванням
 Липосаму на листках

З використанням Липосаму Без використання Липосаму

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

Чи доцільно використовувати Липосам при обробці насіння?

Так, доцільно. Адже, добрий врожай багато в чому залежить від того, як ми підготуємо насіння. 
Якщо ви бажаєте отримати дружні та здорові сходи, необхідно замочити насіння у розчині мі-
кробних біопрепаратів з Липосамом на 1,5-2 год. Липосам допоможе втримати ці препарати на 
насінні та зберегти вологу.

Де ще городник може використовувати Липосам?

Біоприлиплювач Липосам можна використовувати на всіх етапах розвитку рослин: обробка насін-
ня, коріння розсади, коріння саджанців дерев та кущів, обприскування кущів в період вегетації, 
а також при поливі. Використовують для втримування вологи на рослині, захисту від перепаду 
температур.
Для утримання вологи на кореневій системі, перед висадкою корені рослин занурюють на 10-15 
хв у розчин із розрахунку 10 мл Липосама на 10 л води.

У чому заключається антистресовий ефект від використання Липосаму?

Як зазначалось вище, Липосам утримує вологу, а це зменшує стрес від посухи. При обробці рос-
лин по вегетатиці препарат захищає листя від сонячних та хімічних опіків, пересихання, темпера-
турних перепадів, хімічного впливу препаратів.

Як довго Липосам захищає  рослини?

У середньому до 30 днів. Усе залежить від погодних умов. Коли туман, роса, невеликі опади Ли-
посам вбирає в себе вологу, набухає та утримується на поверхні разом з засобами захисту рослин. 
У випадку тривалих злив цей термін захисної дії може зменшуватись.

Чи можливо використовувати Липосам з хімічними засобами захисту рослин.?

Так. Липосам сумісний з більшістю хімічних препаратів. При цьому дози хімічних препаратів мож-
на зменшувати на 30-50 %. 
Перед застосуванням рекомендуємо перевірити препарати на сумісність – тобто, відсутність оса-
ду в суміші. 

Благодір А.М.,
провідний біохімік

Липосам прилиплювач – це дуже важливий препарат супроводу при використанні заощаджу-
вальних технологій в рослинництві. Його можна сумісно використовувати практично зі всіма пре-
паратами. Сама назва говорить за себе: «Липосам – прилиплюється сам» і ще допомагає приліпити 
до насіння і рослин всі необхідні препарати, продовжити час дії препаратів, тим самим значно 
збільшити їх  ефективність. 
Липосам-прилиплювач – це суміш липких біополімерних речовин, які виділяють корисні і не-

шкідливі мікроорганізми, тому цей препарат абсолютно нешкідливий і може використовуватись в 
екологічному землеробстві для вирощування чистого, «без хімії» урожаю. 
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Особливості застосування 
мікробних препаратів

Зауважуємо, що застосування мікро-
бних препаратів майже не потребує 
внесення змін в технології вирощу-
вання с/г культур. Основне – це вра-
ховувати їх склад, адже за складом – 
це живі мікроорганізми, найчастіше з 
біологічно активними продуктами їх 
життєдіяльності. Тому мікробні пре-
парати без дотримання обов’язкових 
умов їх зберігання та застосування 
можуть втратити свої властивості.

Основні рекомендації щодо 
зберігання та застосування 
мікробних препаратів:

• Мікробні препарати зберігати в 
герметичній тарі виробника у про-
холодному місці при температурі, 
вказаній на етикетці та в інструкції 
по застосуванню на відповідний 
препарат

• Не допускати заморожування

• Перед застосуванням препарат обов’язково збовтувати

• Життєдіяльність бактерій викликає здуття полімерної тари та специфічний 
запах продукту, але це не свідчить про його непридатність, а навпаки – про 
підвищену активність – мікроорганізми живі. Зайве повітря періодично ви-
даляти через кришку тари

• Готувати розчини з препаратів необхідно тільки у день обробки та зберігати 
не більше 4-х годин в темному прохолодному місці. При цьому використову-
вати чистий посуд та воду кімнатної температури

• Обробку рослин препаратами проводити у безвітряну погоду, вранці або 
ввечері, уникаючи дії прямих сонячних променів

• При використанні у баковій суміші 
мікробних препаратів разом з інши-
ми препаратами необхідно попере-
дньо проводити їх пробне змішуван-
ня (осад не повинен утворюватись). 
Обов’язково мікробні препарати до-
давати у суміш останніми і зберігати 
суміш не більше 4-х годин в затіненому 
місці.

• Дія мікробних препаратів та захист від 
впливу хімічних, фізичних, інших фак-
торів покращується при використанні 
їх разом з прилиплювачем Липосам
(Липосам, як носій-прилиплювач, за-
стосовують у вигляді водного розчину. Розчинення обов’язково проводять ступінчасто (по-
ступово). Нормовану дозу Липосаму розмішують у воді в співвідношенні (1:1) до однорід-
ного розчину, доливаючи воду в Липосам поступово малими дозами. 

Порядок внесення компонентів у бакову суміш наступний: хімічні протруйники, мікро-
елементи, водний розчин Липосаму, а після ретельного перемішування цих компонентів – 
вносять біопрепарати. Кінцевий об’єм бакової суміші вказаний в інструкції по застосуванню 
препарату.

І зовсім вони не такі, як їх малюють...

У рекламі, зокрема телевізійній, вигадливі ху-
дожники малюють мікробів якимось косооки-
ми потворними монстрами-покручами з кри-
вими зубами, руками, ногами. 
Насправді, у реальності, під мікроскопом (див. 
праворуч) ці маленькі живі організми вигля-
дають не так екзотично. Мікроби не мають ні 
очей, ні ніг, ні зубів.
Проте, завдяки цим, найдавнішим і найчис-
леннішим, найрізноманітнішим, всюдисущим 

істотам відбуваються наймасштабніші перетворення у світі. Ми живемо у світі мікробів, серед 
яких і безліч корисних для людини, і дуже небезпечних.
І виклик нашого часу – знайти гармонію у наших непростих з мікробами стосунках...
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Біологічні препарати в 
овочівництві

Все частіше городники використовують для захисту та живлення рослин біопре-
парати. Біологічні фунгіциди не тільки борються з хворобами, але й стимулюють 
розвиток рослин, входять в систему інтегрованого захисту. Одним із шляхів ви-
рішення проблеми є підвищення урожайності культур за допомогою біопрепара-
тів для екологічного вирощування овочів. 

Проблеми у овочівництві існували завжди. Так при тривалому вирощуванні ово-
чів в монокультурі виникають проблеми з зараженістю ґрунту нематодами, фі-
тофторою, борошнистими росами тощо. Є проблеми з заселенням шкідниками, 
особливо кліщами. Також інтенсивне використання грунту призводить і до його 
виснаження. Тільки комплексними підходами можна подолати такі проблеми. 
Найголовніше в цьому – покращення родючості грунту, пригнічення розвитку 
патогенних мікроорганізмів, підвищення імунітету сільськогосподарських куль-
тур до хвороб та шкідників. 

Наприклад, для тепличників дуже важливим є підготовка приміщень парників та 
теплиць, оскільки їх внутрішня поверхня є чудовим місцем для зимівлі шкідників 
і розвитку хвороб. Достатньо дієвим та нешкідливим способом дезинфекції їх 
поверхонь є обробка біопрепаратами Фітоцид (300 мл), Бітоксибацилін (100-
150 мл), Лепідоцид (35-70 мл) на 5-10 л води на 100 м2 з додаванням прилиплю-
вача Липосам (20 мл).

Проблему оздоровлення ґрунту можна вирішити внесенням Біодеструктора 
стерні в кількості 20 мл/сотку з додаванням 30-300 г аміачної селітри або се-
човини на 5 л води. Використання цього біопрепарату дозволяє: знищити па-
тогени, які потрапляють в ґрунт через пожнивні рештки; прискорити розклад 
рослинних решток, покращити родючість ґрунту за рахунок збагачення азотфік-
суючою, фосфатмобілізуючою, бактерицидною та фунгіцидною мікрофлорою, 
природними вітамінами, ферментами, гормонами росту рослин, амінокислота-
ми та мікроелементами.

Покращити схожість насіння, стійкість культур до хвороб та шкідників мож-
на також використовуючи біопрепарати. Обробляють насіння овочевих культур 
перед посівом такими біопрепаратами, як: Фітоцид (5 мл на 500 мл води/100 г 
насіння, Азотофіт (10 мл на 500 мл води/100 г насіння). Для підвищення ефек-
тивності дії цих препаратів рекомендовано використовувати прилиплювач Ли-
посам, додаючи його у бакову суміш з розрахунку 5 мл на 100 г насіння. До-
давання Липосаму покращує нанесення, закріплення та проникнення будь-якого 
із засобів захисту та живлення у тканини рослин, захистить від стресів різного 
походження.

При вирощуванні розсади пропонується обробіток рослин по вегетації Фітоцидом разом з 
Липосамом проти бактеріальних та грибкових хвороб; для стимуляції росту рослин – полив 
Біокомплексом-БТУ; проти кореневих хвороб – Фітоцидом; проти кліща – обробка Бітокси-
бациліном і Лепідоцидом.

При пересаджуванні розсади для кращого приживлення та прискорення її розвитку добре за-
мочувати коріння рослин у розчині Фітоциду (10 мл на 3-5 л води) та Азотофіту (10 мл на 3-5 
л води) + Липосам (10 мл на 5 л води). У цьому випадку Липосам-прилиплювач діє як вологоу-
тримувач.

Для забезпечення овочевих культур вологою раціонально користуватись крапельним зрошен-
ням. Дуже зручно поєднувати зрошення з підживленням та захистом. Для підживлення рослин 
при крапельному зрошенні можна застосовувати Біокомплекс_БТУ-р 2-4 рази нормою 15 мл на 
5 л води, або позакореневим підживленням 15-30 мл /10 л води.

В залежності від прояву хвороб та кількості шкідників по вегетації обробіток проводиться 2-4 
рази відповідно Фітоцидом 5-10 мл/ 10 л води або Бітоксибациліном, Лепідоцидом з додаван-
ням Липосаму.

Біопрепарати можна використовувати як в чистому вигляді, так і в суміші з отрутохімікатами. При 
цьому кількість хімічних засобів рекомендовано зменшувати на 20-30% для економії та зменшен-
ня пестицидного навантаження без зниження ефективності дії. Біопрепарати у цьому випадку 
виконують роль антистресантів та провідників діючих речовин до місць ураження рослин.

Провідний фахівець з агротехнологій 

Володимир Білко
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