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Широкое внедрение 
химизации в послед-
ние десятилетия при-
вело к изменению па-
раметров плодоро-
дия грунтов Украи-
ны. В то же время, 
внесение органичес-
ких удобрений в опре-
деленной степени ни-
велирует отрицатель-
ное действие нераци-
онального использова-
ния грунтов, но коли-
чество и качество гу-
муса в грунтах в сред-
нем по Украине до-
вольно чувствительно 
уменьшилась.

По данным научных ис-
следований, минимальные 
среднегодовые потери гу-
муса по Украине составля-
ют 0,6-0,7 т/га, а за послед-
нюю пятилетку его содержи-

мое уменьшилось на 0,05 аб-
солютных процентов. 

Это привело к снижению 
урожайности и рентабель-
ности выращивания куль-
тур. Поэтому назрела необ-
ходимость восстановления 
плодородия грунтов через 
применение в аграрном сек-
торе альтернативного (био-
логического) земледелия, 
энергосберегающих техно-
логий на основе использо-
вания органических удобре-
ний и разных естественных 
(биологических) материалов.

Восстановить структуру и 
плодородие грунта внесени-
ем на большой площади гноя 
дело трудоемкое и очень до-
рогое. Кроме того, вместе с 
гноем на поля возвращают 
семена сорняков, возбудите-
ли болезней, которые в пос-
леднее время принесли на-
шему сельскому хозяйству 
колоссальные убытки. 

Целесообразнее и дешев-
ле использовать для восста-
новления плодородия грун-

тов элементы альтернатив-
ного земледелия - биогумус-
ные органические удобре-
ния, которые получают про-
мышленной переработкой 
компостов с помощью тех-
нологических калифорний-
ских червей, которые пере-
рабатывают растительные 
компосты и коровий гной на 
биогумус. 

Применение биогумуса 
дает возможность повысить 
плодородие грунта, урожай-
ность культур при умень-
шенных затратах на приоб-

ретение дорогих минудоб-
рений и вредных для грун-
та пестицидов. При этом с 
полей, удобренных биогу-
мусом, получают качест-
венные, экологически чис-
тые пищевые продукты, ко-
торые в развитых странах 
ныне очень ценятся. Так, 
в Англии, Голландии, Гер-
мании на полях, удобрен-
ных биогумусом, урожай-
ность зерновых достига-
ет 56-70 ц/га, картофеля – 
500-800 ц/га (Голландия, 
Великобритания).

БИОГУМУС – НЕ ПАНАЦЕЯ, НО ВСЕ ЖЕ…
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Робота в теплицях не об-
межується вирощуванням 
рослин та збором урожаю. У 
період, коли теплиця пустує, 
теж багато роботи, оскільки 
потрібно підготувати її до но-
вого сезону, а саме: закупити 
добрива, насіння, робочий 
реманент, провести ремонти 
та очистити теплиці від рос-
линних решток, закласти роз-
саду. Обов’язково потрібно 
провести дезінфекцію грунту 
і самої споруди від шкідників 
і патогенів, тому що в умовах 
відсутності сівозміни, подо-
вженого періоду вегетації, 
підвищеної температури та 
вологості створюються спри-
ятливі умови для їх розвитку.

Основний перелік цих за-
вдань потрібно вирішити 
саме зараз, адже кінець осені 
та зима – це той невеликий 
проміжок часу, коли в те-
пличних господарствах не-
має потреби догляду за сами-
ми рослинами. Та незабаром 
необхідно буде вирощувати 
розсаду для наступного сезо-
ну. Отже, давайте розберемо 
кожну проблему підготовки 
теплиці до весни почергово.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ. Першим 
кроком є обробка рослин, по-
верхні грунту та внутрішньої 
поверхні теплиці від шкідни-
ків та хвороб. Така обробка 
проводиться перед утиліза-
цією відпрацьованих рослин, 
тобто після останнього збору 
врожаю. Серед хімічних пре-
паратів можна назвати такі 
як Актелік, Моспілан, Конфі-
дор. Та хотілося б звернути 
увагу читачів саме на біопре-
парати, оскільки в теплицях 
постійно працюють люди, і 
для збереження здоров`я пер-
соналу краще використовува-
ти саме їх. Хоч біопрепарати 
не завжди мають таку силу, 
як хімія, та, незважаючи на 
профілактичну дію, вони 
суттєво підтримують імуні-
тет рослин, оскільки діють 
комплексно. Вони не лише 
захищають, а й підживлю-
ють рослини, пом`якшують 
стрес, спричинений хімічни-
ми пестицидами. На даному 
етапі негативний вплив хімії 
на рослини не має значення, 
але під час вегетації це дуже 
важливо, оскільки зменшен-
ня стресу позитивно впливає 
на продуктивність та прижи-
вання овочевих культур. Біо-
логічні інсектициди, які я ви-
користовував раніш, це такі 

як Актофіт, Лепідоцид, Бі-
токсибацилін. Їх я застосовую 
зараз. Серед біофунгіцидів 
найкраще себе зарекоменду-
вали Фітоцид, Триходермін, 
Гаупсин та Пентафаг.

Ще одна особливість мі-
кробіологічних препаратів – 
це підсилення дії хімічних 
засобів захисту рослин. При 
застосуванні хімії я викорис-
товую прилиплювач Липо-
сам. Він посилює і подовжує 
дію хімічних пестицидів. А 
також дає змогу зекономи-
ти кошти, витрачені на них, 
оскільки дозу даних препара-
тів можна зменшити на 20-
30%. А ще біопрепарати не 
потребують провітрювання 
теплиці та перерви в декіль-
ка днів перед тим, як людям 
знову можна буде працюва-
ти всередині, як це потре-
бують хімічні препарати. Це 
дозволяє пришвидшити ви-
конання запланованих робіт. 
Після видалення рослин про-
водиться повторна обробка 
грунту проти хвороб та шкід-
ників. Особливої уваги по-
трібно приділити самій кон-
струкції парників та теплиць. 
Адже внутрішня їх поверхня 
є чудовим місцем для зимів-
лі шкідників та збудників 
хвороб. Потрібно повністю 
очистити від решток рослин 
всю теплицю, ретельно пе-
ревіряючи при цьому труби 
обігріву та водопостачання, 
електропроводку і т.д. Після 
чого проводять ще одну во-
логу обробку за допомогою 
хлорного вапна. В добре за-
герметизованих теплицях 
цю обробку можна замінити 
фумігацією сірчистим газом, 
що утворюється при спалю-
ванні кормової сірки.

В літературі рекомендують 
кожні 3-5 років змінювати 
грунт на новий, але це під 
силу не кожному господар-
ству. Якщо немає змоги це 
зробити, проводять знезара-
ження грунту термальним ме-
тодом – тобто пропарювання 
або прожарювання. При тер-
мальній обробці ми вбиває 
все живе, що є в даному суб-
страті. І на пусте місце від-
разу ж масово поселяються 
сапрофітні гриби. Щоб це не 
допустити, потрібно внести 
в грунт корисну мікрофлору, 
що в подальшому позитивно 
вплине на розвиток рослин. 
Для рекультивації грунту 
необхідні гриби та бактерії – 

антагоністи фітопатогенів. 
Раніше на невеликій терито-
рії я використовував в цих 
цілях ЕМ-препарати. Вони 
давали хороші результати, 
але з ними незручно працю-
вати на великих територіях, 
оскільки період приготування 
ЕМ-препаратів розтягується 
на декілька днів, а то і більше 
тижня. А в сільському госпо-
дарстві кожен день зволікан-
ня має критичне значення. 
Такі препарати як «Байкал» 
та «Сияние» використовую в 
основному на присадибній 
ділянці. Вони ідеальні для 
городників та дачників. А 
для промислового сектору в 
таких цілях найкраще засто-
совувати препарат Триходер-
мін, а також такі препарати, 
як Фітоцид та Азотофіт, Біо-
деструктор стерні.

В кожному тепличному гос-
подарстві досить гостро стоїть 
питання контролю нематод. В 
місцях, де є підозра на її при-
сутність, я вношу препарат 
Нематофагін (130–150 г/м²) 
або аміачну селітру в великій 
кількості (4-5 кг/м²) і поливаю 
великою кількістю води (1-2 
відра на квадратний метр). 
При можливості краще такий 
грунт замінити взагалі, якщо 
поширення шкідника займає 
невелику територію.

ДОБРИВА. Мінеральні до-
брива вносять в залежності 
від того, яку культуру ви-
рощують в господарстві за 
технологічною картою або в 
залежності від очікуваного 
врожаю, враховуючи під-
живлення під час вегетації 
рослин та інші фактори. При-
чому добрива краще вноси-
ти поступово, підживлюючи 
рослини на певній стадії їх 
росту відповідно до потреб. 
Це легко зробити за допомо-
гою підживлень по вегетації 
або через систему крапельно-
го зрощування.

Внесення органічних до-
брив потрібне для підвищен-
ня вмісту гумусу в грунті. І 
тут є декілька варіантів: вне-
сення свіжого гною, торфу, 
перегною, використання си-
дератів, чи місцевих органіч-
них добрив. В свіжому гної 
багато патогенів, а коли за-
робляються сидерати, то ор-
ганіку можуть розкласти хво-
роботворні мікроорганізми, а 
не корисна мікрофлора.

Для знищення патогенів 
та покращення розкладання 

сидератів я рекомендую пре-
парат від виробника БТУ-
Центр – Біодеструктор стер-
ні. В цьому році я спробував 
вносити тирсу разом з амі-
ачною селітрою та з Біоде-
структором стерні. За місяць 
в місцях, де земля була добре 
зволожена, тирса практич-
но розклалась. А ефект від 
застосування препарату ви-
дно вже через 2 тижні. За-
стосування тирси не лише 
покращує структуру грунту, 
в такому органічному добри-
ві відсутнє насіння бур’янів. 
Ще один нюанс при викорис-
танні тирси – це кислотність, 
оскільки дуб, хвойні та деякі 
інші породи дерев можуть її 
частково змінити.

НАСІННЯ ТА РОЗСАДА. 
Кожен сам обирає, яким на-
сінням користуватись або де 
брати розсаду. В нашому гос-
подарстві використовується 
насіння різних вітчизняних 
та зарубіжних виробників. 
Як ви зрозуміли, розсаду я 
вирощую сам. Тому насіння 
намагаюсь брати перевірене, 
по можливості стійких та ви-
сокопродуктивних сортів або 
гібридів, що розраховані спе-
ціально для закритого грунту. 
Хоч насіння практично за-
вжди протруєне, додатково 
обробляю його біопрепарата-
ми. Після цього воно швид-
ше сходить, а рослини краще 
ростуть. Препарати все ті ж: 
Фітоцид, Азотофіт, Актофіт, 
Триходермін. Ще раз їх засто-
совую при пересадці розсади 
та пікіруванні, для покращен-
ня та пришвидшення прижи-
вання на новому місці.

Цілком вірно те, що в умо-
вах закритого грунту можна 
виростити більш високі та 
ранні врожаї овочевих куль-
тур, ніж у відкритому грунті. 
Але не треба забувати, щоб 
мати більш родючі грунти, 
потрібно вносити оптималь-
ну кількість мінеральних та 
органічних добрив та сво-
єчасно проводити захисні 
операції. Іншими словами, 
потрібно постійно слідкувати 
за агрохімічними, агрофізич-
ними та біологічними показ-
никами в грунті теплиць та 
парників, і не тільки за цим. 
За такого догляду ви зможете 
тривалий час підтримувати 
високий рівень продуктив-
ності рослин та отримаєте 
гідну нагороду за свою пра-
цю. Бажаю успіхів!

Важко назвати пору року, яка б не була гарячою для сільськогосподарських 
виробників. Осінь також до них відноситься, особливо для працівників те-
пличних господарств та фермерів, що мають власні парники та теплиці, кіль-
кість яких постійно збільшується по Україні. Після останнього збору врожаю 
необхідно відразу ж починати готуватись до наступного сезону.
Про те, як підготуватись до весняних робіт, розповідає Олександр Володи-
мирович Ростоцький, агроном тепличного комплексу, що належить Ладижин-
ській ТЕС (місто Ладижин Вінницької обл.).

ПІДГОТОВКА ТЕПЛИЦІ ДО НОВОГО СЕЗОНУ

Виробник: ПП «БТУ-Центр», 24321, Україна, м. Ладижин, вул. Будівельників, 35
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