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І етап – забезпечення якісного 
насіння, не забрудненого  

збудниками рослинних хвороб
Для знезараження насіннєвого 

матеріалу, збільшення енергії проро-
щування, збільшення кількості здоро-
вих проростків можна використовува-
ти біопрепарати Азотофіт і Фітоцид.

Діючою основою Азотофіту є 
клітини природних азотфіксуючих 
бактерій Azotobacter chroococcum та 
їх активні метаболіти, гормони росту, 
вітаміни, фунгіциди, корисні макро- 
та мікроелементи.

Діючою основою Фітоциду є 
клітини природних ендофітних 
бактерій Bacillus subtilis, їх активні 
метаболіти, серед яких є корисні кис-
лоти, макро- та мікроелементи.

При обробці насіння основна дія 
Азотофіту відводиться гормонам росту 
і вітамінам, макро- та мікроелементам, 
які саме і забезпечують покращення 
схожості рослин. Обробка насіння 
препаратом Фітоцид забезпечує до-
вготривалий, 100% захист насіння і 
проростків від різних хвороб: парші, 
фітофторозу, чорної ніжки, кореневої 
гнилі, гнилі сходів, борошнистої роси, 
фузаріозу, септоріозу. 

Слід зазначити, що наукови-
ми дослідженнями підтверджене 
підсилення ефекту від оброб-
ки насіння сумішшю Азотофіту і 
Фітоциду.

ІІ етап - створення кращих умов 
для інтенсифікації росту та роз-

витку рослин
Крім поливу, температурних 

та інших природних факторів, без 
сумніву, на першому місці стоїть якість 
ґрунту, на якому вирощуватимуть-
ся культури. Як відомо, якість ґрунту 
характеризується його родючістю. 
Але ґрунт (навіть такий як чорнозем), 

вільний від мікроорганізмів, – це не-
родючий субстрат.

Отже, тільки мікроорганізми 
здатні перетворювати всі органічні та 
мінеральні сполуки ґрунту у доступні 
для рослин речовини. Іншими словами 
можна сказати, що мікроби «годують» 
рослини. Але для життєдіяльності 
самих мікробів їх також необхідно 
«годувати». Для цього усі рослинні 
рештки, будь-яку органіку тваринно-
го походження необхідно вносити у 
ґрунт. Можна також для цього вико-
ристовувати практику вирощування 
сидератних культур (вівсу, ячменю, 
гірчиці, конюшини тощо).

У ґрунті необхідно створюва-
ти в необхідній кількості корисне 
мікробне угрупування. Цього можна 
досягти за рахунок обробки ґрунту 
біопрепаратами. Для такої цілі якнай-
краще підходять Азотофіт і Фітоцид.

Обробка Азотофітом доповнює 
мікрофлору ґрунту азотфіксуючими 
бактеріями, здатними постачати рос-
линам на рік від 70 до 200 кг/га до-
даткового азоту. Бактерії, які входять 
до складу препарату Фітоцид, здатні 
не тільки захищати рослини від 
різноманітних хвороб, але й активно 
мобілізувати фосфор, азот, інші ма-
кро- та мікроелементи.

Підживлення та обприскування 
рослин

Рекомендується проводити 
періодичне підживлення та об-
прискування рослин розчинами 
Азотофіту та Фітоциду. При достатньо-
му зволоженні, рихленні та внесенні 
органіки мікроорганізми розмно-
жуються та активно перетравлюють 
органічні та мінеральні речовини, 
трансформуючи їх у гумінові кислоти, 
розчинні форми фосфору, кальцію, 
магнію та інші фактори травлення 

рослин.

ІІІ етап – збереження урожаю
Для запобігання розтріскуванню 

плодів кісточкових дерев, стручків 
бобових культур, ріпаку, коробочок 
льону та бавовника під час дозрівання 
і збирання урожаю рекомендується 
робити обробку препаратом Липо-
сам, який має унікальні липкогенні 
властивості.

Для покращення зберігання 
плодів і овочів проводять обприску-
вання продукції, тари та поверхонь у 
приміщенні розчином Фітоциду. 

Для кращого закріплення 
біопрепаратів на поверхні насіння, 
вегетуючої маси, плодах рос-
лин та запобігання їх змиванню 
рекомендується використовувати пре-
парат Липосам, який має липкогенні 
властивості. Крім того, Липосам 
забезпечує захист рослин від несприят-
ливих погодних умов, зберігає вологу у 
рослині та ґрунті.

Таким чином, використан-
ня біопрепаратів з комплексом 
необхідних агрономічних заходів дає 
можливість отримувати якісну, вільну 
від хімікатів рослинну продукцію. Це 
підтверджується досвідом використан-
ня препаратів Азотофіт і Фітоцид при 
вирощуванні помідорів, огірків, ка-
пусти та висновками Уманського дер-
жавного університету про збільшення 
врожаю, покращення смакової якості 
та зниження вмісту нітратів у вироще-
них овочах.
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