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Картоплю називають другим хлібом, а 
третє місце здавна по праву належить  ка-
пусті. Без неї ми не уявляємо українського 
борщика, голубців… Коли ми їмо цю смакоту, 
мало хто замислюється на тим, скільки пра-
ці, часу та сил  було вкладено, щоб вирости-
ти її. 

Весною 2010 було закладено досить ве-
ликі площі під цю культуру і ніщо не віщува-
ло підвищення ціни на неї, проте природа 
внесла свої корективи. Затяжний період до-
щів попсував нерви не одному овочівникові-
капустянику. 

Потім, коли погода покращилась, всі поча-
ли активну боротьбу із бур’янами, шкідника-
ми, а також  із хворобами, які у великій кіль-
кості розвинулися в ґрунті.

Та не довго тривала радість, адже розпоча-
лася посуха. Подекуди тріскалася земля, що 
спричиняло розрив коренів рослин, відкри-
ваючи шлях інфекціям. Бактерії, почали роз-
виватись першими, оскільки цьому сприя-
ють тепло, гарна рослина, яку можна з’їсти, та 
нейтральний або лужний ґрунт. Адже бактерії 
розвиваються найкраще за нейтральної кис-
лотності ґрунту (РН=7), або за лужної реакції 
(РН>7), а грибки за кислої реакції ґрунтового 
розчину (РН<7). 

От і бачимо на полях слизистий та судин-
ний бактеріоз, головка відламується від ніж-
ки, а всередині — гнилий качан. Проте, як від-
різнити бактеріальну хворобу від грибкової 
на полі? Дуже просто: якщо уражене місце на 
рослині слизьке, водянисте, має неприємний 
запах сірки та на ній немає нальоту – це бакте-
ріоз. А якщо ми спостерігаємо більш сухе ура-
ження, споровий наліт, а  розламуючи пагін чи 
листок,  бачимо, що судини забиті  чимось по-
дібним до вати — це грибкове захворювання. 

Таку ситуацію  цього року на своїх полях 
не бачили ті фермери, які обрали для виро-
щування середню гібридну капусту Брига-
дир французької селекції, яка найбільш стій-
ка до посушливих умов, фузаріозу та потен-
ційно може формувати урожай 100 т/га. За-
побігли впливу хвороб на урожай, також, і ті, 
хто проводив профілактичне обприскуван-
ня фунгіцидами раз на десять днів, кожного 

разу змінюючи та чергуючи класи діючих ре-
човин (наприклад, Ридоміл-Голд чи Цілитель 
(манкоцеб+металаксин М), на наступну оброб-
ку Тіовіт (сірка) чи Амістар (азоксістробін + ци-
проконазол), або Фундазол (беноміл), Медян 
Екстра (хлорокис міді). Гарні результати отри-
мали овочівники, що використовували такі бі-
опрепарати, як Триходермін, Фітоцид, Азото-
фіт, Байкал. 

Ось, наприклад, розсада середньостиглої 
капусти Браво оброблена Біокомплексом для 
овочів «БТУ-Центр»  — з правого боку  і не об-
роблена — з лівого. Дослід провів фермер з 
господарства «Єфрем» Іван Іванович 
Юкало  (с. Лісове Барського р-ну, Вінниць-
кої обл.), який переконався в доцільності ви-
користання цих біопрепаратів на капусті.

 Тож, якщо Ви хочете знизити тиск пес-
тицидів на рослини, потрібно застосовува-
ти біопрепарати. Наприклад, мікробіологіч-
ний комплексний препарат виробництва  
ПП «БТУ-Центр» (м. Ладижижин) — Біокомп-
лекс для овочевих культур. Застосовувати 
його можна як для обробки насіння, так і для 
підживлення під час вегетації (через обприску-
вання або за допомогою крапельної системи 
зрошення). Що таке Біокомплекс та як його 
використовувати? Застосувавши цей препа-
рат, Ви одночасно отримуєте і захист рослин, 
і стимуляцію росту. Дія Біокомплексу «БТУ-
Центру»  забезпечується високоефективними 
мікроорганізмами, що мають фунгіцидну дію і 
дають змогу зекономити мінеральні добрива: 
фіксують азот з повітря завдяки вільноживу-
чим азотфіксуючим бактеріям та переводять в 
доступні для рослин форми калій та фосфор, 
що знаходяться у зв’язаному стані у ґрунті. Бу-
ває так, що робить фермер аналіз ґрунту, який 
показує надлишок калію та фосфору, і здава-
лося б цих елементів  додатково не потрібно! 
Але не вніс — і урожаю нема. Чому? Тому що 
в ґрунтовому шарі в достатній кількості немає 

фосфор- та каліймобілізувальних бактерій. Мі-
кроорганізми допомагають тим, що під час їх 
життєдіяльності виділяються вітаміни та при-
родні стимулятори росту рослин (гібереліни 
та ауксини), які дуже дорогі, а мікроби дають 
їх нам безкоштовно! Помічено також знижен-
ня стресового впливу пестицидів на культурні 
рослини, за використання їх разом з біопре-
паратами. До того ж, за дотримання рекомен-
дацій з агротехнології після використання Бі-
окомплексу спостерігається підвищення вро-
жаю овочевих культур на 20%!

Ринок вимагає якісної капусти, що ідеаль-
на для квашення (гібрид Центуріон), солодкої 
капусти на салати із рівним листочком аж до 
качана для голубців, такої, як гібрид Браво, ка-
пусти, що може зберігатися до кінця травня 
наступного року – гібриди Каунт, Мандарин, 
Марабу, Стентор. З кожним роком все біль-
ше капустяників обирають насіння найвищої 
якості стандарту Elisem, що діє в Євросоюзі 
та став доступним для аграріїв України завдя-
ки офіційному представнику CLAUSE компанії 
«Владам-Юг». 

Підсумувавши вищевикладене скажу, що  
найкращі врожаї отримали капустяники, що 
працювали із якісним протруєним насінням 
французьких та голландських гібридів, до-
датково протруювали насіння, дотримуючись 
збалансованої системи живлення макро- та 
мікроелементами, та раз на 10 днів обробля-
ли поле сумішшю фунгіцидів та інсектицидів 
та постійно консультувалися із фахівцями з 
агрозахисту, агрономами, вишукували нову ін-
формацію у літературі та Інтернеті. ■
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