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Томати… на підвіконні

Як в домашніх умовах отримати 
гарний врожай овочів, знає за-
прошений експерт – наша читач-
ка Ірина Кочмар.        

стор. 2

У номері:

далі 

ПОМІДОРИ 
ПО ПОМІДОРАХ –  

ЦЕ РЕАЛЬНО

Восени земля на ділянці, де росли помідори, виснажується. Тому 
після того, як останні томати зняті з кущів, одразу починають 
підготовку грядок до наступного сезону, аби він знову пораду-

вав городників добрим урожаєм.

ОЧИЩЕННЯ ГРЯДОК  
     ВІД БАДИЛЛЯ

На листі та бадиллі то-
матів можуть зберігати-
ся грибні та бактеріальні 
збудники хвороб. Якщо 
не утилізувати бадилля 
вчасно й правильно, воно 
стане наступного року дже- 
релом розвитку хвороб. 

Однак не забуваємо, що 
листя помідорів може при-

нести користь. Для цього 
їх ретельно оглядають.

Сильно уражене лис-
тя підлягає повному 

знищенню, а здорове, 
без явних ознак інфекцій 

додають у компост. 

Вибагливі 
ТОМАТИ 

НЕ ТЕРПЛЯТЬ 
ВИСНАЖЕНОГО ҐРУНТУ, 

тому для відновлення 
його вітамінного запасу 

знадобиться низка 
заходів.

Посадити лохину восени: 
що до чого

Ця ягідна рослина має багато під-
став, щоб посадити її на ділянці. 
Гарно прижитися у кислому ґрунті 
лохині допоможуть Мікофренд® 
та укорінювач ХелпРост®.

стор. 3

Осіння обробка теплиці

Які біопрепарати зроблять по-
етапну підготовку теплиці до на-
ступного сезону довершеною? 

стор. 6

Чим обробити льох (підвал) 
перед закладкою врожаю?

Дезінфекція приміщення – одна 
з умов довготривалого зберіган-
ня врожаю. Робіть це впевнено 
з біофунгіцидом антимікробної дії 
ФітоХелп® + Прилипач. 

стор. 4

Біодеструктор УНІКАЛ®: 
очищаємо каналізаційні труби 
від жиру 

Калійне мило БіоФренд®: 
осіння обробка плодових дерев 
по голому стовбуру

стор. 7

Сидерати проти пирію 

Позбавити ґрунт від пирію та його 
«друзів»-бур’янів за допомогою 
рослин-сидератів? Чому б ні. Го-
ловне – діяти за правилами.

стор. 5

Живе Добриво® ОРХІДЕЯ: 
як продовжити цвітіння орхідей 

стор. 8
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Для запобігання поширенню різноманітних 
хвороб та швидкого перетворення листя з 
бадиллям томатів в органічне добриво необ-
хідно скласти їх пошарово, проливаючи кож-
ний шар розчином біодеструктора Унікал® 
для компосту. Зверху поверхню слід при-
крити травою або соломою. Далі дотримуй-
тесь правил приготування компосту.

Обидва препарати мають біологічне по-
ходження і безпечні для людей, тварин, 
бджіл, дощових черв’яків, ґрунтів, водой-
мищ і навколишнього середовища. 

ПОРАДА

Перед обробкою листя та бадилля 
краще зволожити водою (або дощем) 
так, щоб виділялася волога при на-
тисненні.

ТОМАТИ… 
на підвіконні

Вирощування овочів вдома цілком можливо, 
як стверджує наша читачка Ірина Кочмар 
(irina_kochmar_sad).  З чого почати, що враху-
вати, вона знає з власного досвіду. Ірина поді-
лилася секретами, як у домашніх умовах отри-
мати гарний врожай, наприклад, помідорів.

ПОЧНІТЬ З ВИБОРУ НАСІННЯ
  На упакуванні має бути написано «насін-

ня для кімнатного вирощування». 
 Який би не був хороший ґрунт, щоб 

упевнитися у здоров'ї рослини, рекомендую 
взяти біофунгіцид МікоХелп® для оздоров-
лення ґрунту та захисту сходів від патогенів. 

«Цей препарат є в сухому вигляді, тому 
легко додавати до ґрунтової суміші.

15 г

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ҐРУНТУ ВІД ХВОРОБ 
Уберегти помідори від кореневих гнилей 

і чорної ніжки набагато простіше, ніж їх ряту-
вати.  Дієвий спосіб – осіння обробка ґрунту. 

! Борючись із поширеною хворобою тома-
тів – фітофторозом (з лат. «руйнує рос-

лину») –  важливо восени вчасно та пра-
вильно провести знезаражування ґрунту 
біопрепаратами. Адже здорова ґрунтова 
мікрофлора досить швидко знищує збудни-
ка даної хвороби. 

При підготовці ґрунту до зимівлі, щоб не 
дати «винуватцеві» фітофторозу розрости-
ся, вам допоможе біофунгіцид системної дії 
МікоХелп®. Наявні в ньому мікроорганізми 

активно пригнічують збудників грибних та 
бактеріальних хвороб, зокрема і фітофторо-
зу, оздоровлюють ґрунт та спонукають роз-
виток в ньому корисної мікрофлори.

Біопрепарат МікоХелп® можна вносити 
як самостійно, так і в поєднані з біодобри-
вом Органік-Баланс® – разом вони оздо-
ровлюють ґрунт, зменшують кількість 
шкідливих патогенів і збільшують кіль-
кість елементів живлення для рослини.

+
Унікал®

›

 Розмішати
тепла 
нехлорована 
(відстояна) 
вода

Настояти,
помішуючи 30 хвилин Далі дійте 

за інструкцією

Біодеструктор Унікал® для компосту не лише 
прискорить розкладання органічних решток, 
а й забезпечить ваше новоутворене органічне 
добриво корисними мікроорганізмами.

 Розведіть у 5 л води 35 мл препарату МікоХелп® та 
20 мл Органік-Баланс®.

 Рівномірно обприскайте ґрунт. Одного разу буде 
достатньо.

! Обробку ґрунту краще проводити зранку або вве-
чері, уникаючи дії прямих сонячних променів.

ЗАПРОШЕНИЙ ЕКСПЕРТ

СІЄМО НАСІННЯ
Перед посівом замочіть насіння в розчині 

Азотофіт-р® на 15–20 хв. Як показує мій до-
свід, Азотофіт-р®:

 допомагає насінню швидше прорости;
 після пересадки така розсада краще при-

живається;
 молоді рослини легше переносять стрес.

Щоб зекономити час і зусилля, раджу від-
разу посіяти в той об'єм ґрунту, в якому 

рослинка надалі буде плодоносити  – для 
томатів це може бути 6–8 літрів.

У літній період рослинкам буде 
достатньо світла. Починаючи з кін-
ця серпня-початку вересня, потріб-
но досвічувати фітолампою – світо-
вий день для томатів складає десь 
12–14 годин.

« Для гарного плодоношення, 
вам знадобиться фітолам-

па повного спектра у 60–80 Вт.

ПІДЖИВЛЕННЯ
 Десь на 3-4-й полив мені дуже подоба-

ється підживлювати рослини препаратом 
ГуміФренд® гумат калію, який внаслідок дії 
корисних мікроорганізмів посилює корене-
ву систему рослин.

 Коли з’явиться цвіт, можна використа-
ти хелатне добриво Хелпрост® Овочі. Воно 
містить цілий комплекс хелатованих еле-
ментів живлення (макро- і мікроелементів) 
саме для овочевих культур. 

 На етапі плодоношення, щоб задо-
вольнити потребу рослин у головних мікро-
елементах та запобігти їх дефіциту, засто-
совуємо добривом Живе Добриво®. Цей 
препарат, крім рістстимуляційних власти-
востей, також має фунгіцидний ефект. 

УМОВИ ДЛЯ «ПРОЖИВАННЯ»
Взимку слідкуйте за температурою пові-

тря. Оптимально комфортна для томатів – 
не  нижче +18 °С, інакше овочеві культури 
можуть уповільнитися в рості та можливий 
розвиток хвороб. Майте на увазі, що на під-
віконні може бути на 4–5 °С нижче, ніж у при-
міщенні, тому ставте термометр саме на під-
віконня. Також через опалення в приміщенні 
буває дуже сухе повітря – його потрібно ре-
гулярно зволожувати. 

« Проти шкідників використовуйте 
тільки біологічні інсектициди. При-

міром, можна взяти від ТМ «Жива Земля» 
Бітоксибацилін-БТУ ® спрей. 

Гарних вам врожаїв!  

«

1

2 3 1 сотка

+
35 
мл

5 л  
води

20 
мл + ›
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ПОСАДИТИ ЛОХИНУ ВОСЕНИ: що до чого?
Невеликі кущі  мають завжди гарний вигляд: під 
час цвітіння, плодоношення й навіть восени, 
коли червоний колір їх листя стає прикрасою 
саду. Найбільша цінність лохини, а йдеться 
саме про неї, – смачні ягоди, які вона може да-
вати протягом 25–30 років. Тож маємо багато 
підстав, щоб посадити лохину у себе на ділянці.
   

Вегетаційний період у лохини почина-
ється рано навесні, тому її можна садити не 
тільки на початку сезону, а і наприкінці осені. 
Краще обирайте саджанці із закритою коре-
невою системою (у горщику) від 3-х років – 
так наступного сезону ви майже на сто від-
сотків зможете отримати перший врожай, 
адже саме у цьому віці лохина починає пло-
доносити. Хочете збирати ягоди з початку 
літа до середини вересня? Посадіть саджанці 
ранніх, середньоранніх, пізніх сортів (Дюк, 
Блюголд, Блюкроп, Еліот тощо).

УВАГА НА ҐРУНТ!
Гарний врожай ягід можливий за правиль-

них умов посадки рослини й догляду за нею. 
Головне – забезпечити лохину КИСЛИМ 
ҐРУНТОМ (на чорноземах вона не росте!), 
який: 

 МАЄ PH 3,5–4,5 (В ІДЕАЛІ – 4,5)
Корені лохини полюбляють кислі ґрунти. 

 УТРИМУЄ ВОЛОГУ ТА ДОБРЕ ДРЕНУЄ
Лохина – рослина з поверхневим корінням, 
що не виносить як пересихання ґрунту, так 
і застою води. Тому для підтримки водного ба-
лансу окрім мікоризи потрібен дренаж – ви-
конує роль «прибиральниці» надлишків води.

Отже, щоб назавжди покращити (у 10–
12 разів) поглинальні властивості коренів 
лохини, біоценоз, водний баланс і живлен-
ня, рекомендовано при посадці внести од-
норазово мікорізоутворюючий препарат, у 
тандемі з яким саджанці лохини ще і краще 

приживуться. Йдеться про Мікофренд®,  
що містить гриби-симбіонти Trichoderma 
harzianum, Glomus VS, які до того ж будуть 
слугувати своєрідним бар’єром між ягідним 
кущем і збудниками хвороб. А щоб саджа-
нець укоренився і добре розвивався, необ-
хідно використовувати укорінювач Хелп-
Рост®. Він, маючі у складі цинк, залізо, магній 
та інші, важливі для розвитку кореневої сис-
теми речовин, стимулює кращий ріст коре-
невої системи та формує хороший імунітет.

ХРОНОЛОГІЯ ВАШИХ ДІЙ
1 Виберіть для саджанців лохини сонячне 

місце, захищене від вітру. У тіні дерев ви теж 
отримаєте врожай, але ризикуєте мати ягоди, 
кислі на смак. До того ж корені дерев у вели-
кому обсязі поглинають в ґрунті таку бажану 
для кущів лохини вологу.

2 Якщо саджанців небагато, користуємось 
ямковим способом посадки. Площа лунки – десь 
0,5 м у ширину, 0,5 м у довжину та 0,5 м у глиби-
ну + висота грудки. Відстань між лунками –  від 
0,3 м до 1,2 м в залежності від сортів лохини 
(орієнтуйтеся на висоту дорослого куща).

3 Перед посадкою проведіть обробку са-
джанців за допомогою короткочасного зану-

70
мл

10 л
води+ ›

10–15 хв

10–15 хв

›5 л
води

Мікофренд®

4–6 г +

рення (10–15 хв) кореневої системи у робочий 
розчин біопрепарату ХелпРост® Укорінювач.

4 МІКОРИЗАЦІЯ САДЖАНЦІВ у момент ви-
саджування в ґрунт. Якщо використовується*: 

 сухий препарат – коріння треба припудрити;
 рідкий розчин (4–6 г Мікофренду® / 5 л води) – 

коріння треба занурити в нього.

* Восени, якщо настає сезон дощів, краще вико-
ристовувати СУХЕ внесення. 
* Осінь посушлива? Готуємо робочий РОЗЧИН.

5 Налийте у кожну лунку залишки розчину, 
і поки він не поглинувся, посадіть рослини.

Перед опусканням низ коріння варто трохи роз-
правити руками.

 Кожен саджанець засипте  зміненим ґрун-
том:  для підкислення додають торф, для дре-
нажу підмішують тирсу (зовсім трохи), сосно-
ву кору та голки (з лісу).
 Можна придбати готовий кислий торф 
з розрахунку 50–70 л субстрату на 1 саджа-
нець. У такому випадку вийміть ґрунт з лунки, 
на її дно покладіть дренаж, потім налийте за-
лишки розчину і засипте корінь саджанця го-
товим кислим субстратом.

6 Щедро полийте та замульчуйте посадже-
ні рослини. Мульча (соснова кора і хвоя, подріб-
нене листя дуба) взимку захистить від морозів, 
навесні та влітку буде додатковим добривом, 
вбереже від бур’янів й зберігатиме вологу.
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Щосезону перед садівниками й городни-
ками стають ті самі задачі: посадити, 
виростити, зібрати й, нарешті, зберегти 

врожай овочів протягом тривалого часу у льосі /
підвалі. На останньому етапі, як і на попередніх, 
важливо вжити заходів щодо профілактики та за-
хисту культурних рослин від хвороб і шкідників. 

ОБРОБЛЯЄМО ЛЬОХ 
(ПІДВАЛ) перед  
закладкою врожаю

Ті, хто просто сортує овочі та фрукти по 
ящиках і заносить їх у приміщення для збе-
рігання, часто дивуються тому, що врожай 
швидко псується. Дотримуватися тільки двох 
правил зберігання – відповідний темпера-
турний режим (+3–10 °С) і певна вологість по-
вітря (80–90%) у приміщенні  –  замало. Існує 
ще одна чи найголовніша умова довго-
тривалого зберігання плодів – дезінфек-
ція. При цьому позбавлятися патогенів треба 
не лише на овочах і фруктах, а й обов’язково 
на тарі та всередині льоха / підвалу тощо. 

ПЕРЕД СУТО ДЕЗІНФЕКЦІЄЮ ПРИМІЩЕННЯ 
потрібно провести ряд заходів: 

• Звільнити приміщення від усього, що 
залишилося з минулого року та може бути 
джерелом інфекції, зокрема залишки овочів, 
фруктів тощо. Прибрати рослинне сміття яко-
мога далі від льоху. Перевірити льох на на-
явність нір від гризунів і щілин, ліквідувати їх;

• винести на свіже повітря й розташу-
вати у тіні усі знімні деталі / конструкції. Тим 
часом видалити звідусіль цвіль у разі потре-
би. Ящики помити й просушити. Тару, яка 

залишилася всередині, полиці, стелажі теж 
потрібно очистити від бруду;

• провітрити приміщення;
• обробити врожай перед зберіганням:  

обприскати овочі, фрукти, ягоди розчи-
ном препарату ФітоХелп® + Прилипач – 
1 набір / 3–5 л      води.

Для знезараження від хвороб і шкідників 
приміщення й тари для зберігання можна 
скористатися тим самим препаратом, яким 
ви будете дезінфікувати зібрані плоди перед 

закладкою (діяти за інструкцією) – біофунгі-
цидом з антимікробною дією ФітоХелп® 
+ Прилипач. Цей препарат являє собою 
концентровану суміш природних бактерій 
Bacillus subtilis, їх біологічно активних про-
дуктів життєдіяльності та мікроелементів.  
Препарат універсальний, адже застосову-
ється як для передпосівної обробки насіння 
та обприскування с/г культур у період виса-
джування та росту, так і для обробки ґрунту, 
овочів, фруктів перед зберіганням, а також 
приміщень і тари для зберігання врожаю. 

ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ ТА ТАРИ НЕОБХІДНО:

3Л
–

5Л
+

Приготувати розчин біопрепарату*  
із розрахунку  

1 набір (15 мл ФітоХелп® + 
Прилипач) на 3–5 л води

Обприскати 
врожай, 
сховища  

та ємності.

Потім дати ємностям  
та врожаю висохнути,  

а приміщення провітрити.

ДО СЛОВА! РОБИТИ ТАКУ ПРОЦЕДУРУ ПОТРІБНО ЩОРОКУ.

1

2

3

* Перед застосуванням збовтувати!
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СИДЕРАТИ ТРЕБА ВИСІВАТИ:
НАВЕСНІ, до посіву основних 
культур. У цю пору сидерати актив-
но розростаються і «душать» пирій.

ВОСЕНИ, одразу після збору 
врожаю. Головне, аби «зелені до-
брива» встигли набрати потрібну 
зелену масу до настання морозів. 
У цей період найбільш актуально 
засіяти гірчицю, фацелію та жито.

 Для захисту ґрунту від бур’янів сидерати 
бажано сіяти розсипом, а підрізати плоско-
різом (чи сапою), коли рослини досягнуть 
висоти у долоню (до появи насіння, інакше 
сидерат перетвориться на бур’ян).

 Сидерати необхідно скошувати вчасно – 
не очікувати, доки вони максимально ви-
ростуть, інакше стебла стануть жорсткими 
й будуть значно довше перегнивати в зем-
лі. Напівзогнила біомаса може стати дже-
релом вірусних і грибних захворювань.

Для прискорення розкладання зелену 
масу, отриману з посадок сидератів, доречно 
обробити ОРГАНІК-БАЛАНС® на основі калій- 
та фосформобілізуючих бактерій, природних 
сапрофітних грибів, органічних речовин-ста-
білізаторів, біологічно-активних речовин, ві-
тамінів, ферментів для розкладання решток, 
концентрату життєздатних мікроорганізмів: 
бактерій-антагоністів патогенних для рос-
лин грибів та клітин бактерій Bacillus subtilis, 
Аzotobacter chroococcum, Paenibacillus polymyxa  
та ін. Під дією живих бактерій зелені рештки 
швидше перегнивають і стають частиною ґрун-
тової системи.

БУР’ЯН ПІД № 1
Як зветься багаторічник, що здатний про-

лізти практично по всій ділянці? Скоріш за 
все відповідь на це питання знає кожний 
городник. Звісно, йдеться про ПИРІЙ. Не-
дарма до нього приклеївся прикметник «по-
взучий», бо маючи гіллясте кореневище, яке 
може залягати на глибину до 15 см і більше, 
пирій швидко поширюється на великі площі 
(до 3 м) та водночас викидає нові рослини на 
поверхню ґрунту. Навіть короткий відрізок 
його кореня легко перетворюється  у повно-
цінну рослину.

Розростаючись по городу, повзучий бур’ян 
висмоктує з ґрунту поживні речовини, які 
потрібні б були для повноцінного розвитку 
овочевих та ягідних культур. До того ж пирій 
може похвалитися стійкістю до посухи та 
морозів (проростає навіть за температури 
повітря  + 2 °С), тому одним із перших «роз-
квітає» навесні. Стає зрозумілим, чому пирій 
тримає першість серед бур’янів, з якими не-
обхідно вести боротьбу. 

ГРУПА ПІДТРИМКИ
На відміну від пирію та його «друзів»-

бур’янів, які забирають із ґрунту поживні ре-
човини, СИДЕРАТИ підіймають  їх своїм ко-
рінням на поверхню, накопичують в стеблах 
й листі та після зрізання віддають знову ґрун-
ту. Корені повністю розкладаються в землі, 
перетворившись на безцінний гумус, а ви-
далена зелена маса сидератів слугує відмін-
ною мульчею на ділянці, не дозволяючи во-
лозі випаровуватися з ґрунту і захищаючи від 
ультрафіолету.  Окрім того, «зелене» добриво 
сприяє розмноженню корисних бактерій 

СИДЕРАТИ 
проти пирію

для боротьби у майбутньому з різними хво-
робами городніх культур та покращують 
структуру ґрунту: розпушують, роблять воло-
гомістким, пористим та повітропроникним. 
І наостанок – сидерати ефективно конку-

рують з бур’янами. На відмі-
ну від останніх наші «зелені 

помічники» ростуть швид-
ко, випереджаючи неба-
жаних «гостей» городу й 
тим самим стримуючи їх 
розвиток. 

ХТО КОГО?
Одним словом, сидерати до-

помагають вирощувати врожай без хімії. До 
чого тут хімія? Якщо вашу ділянку затягнуло 
пирієм, то видалити його досить складно. 
Найшвидший спосіб позбутися пирію – вико-
ристання гербіцидів. Але! Видаляючи його та-
ким чином, завдається шкода не тільки ґрун-
ту, а й майбутньому врожаю. Вибирати пирій 
руками? Так, дуже екологічно, але! Це трудо-
місткий метод боротьби з пирієм. Позбавимо 
ґрунт від нього за допомогою рослин-сидера-
тів. ЦЕ ОРГАНІЧНИЙ МЕТОД ОБРОБКИ 
ЗЕМЛІ. Як-то кажуть – два в одному. З одного 
боку засіяні сидерати (а потім і мульча з них) 
ґрунт захистять і удобрять, з іншого – не да-
дуть розростатися кореневій системі пирію, 
і поступово, раз за разом земля на ділянці 
очиститься від «повзучого» бур'яну. 

 У випадку боротьби з пирієм, який здебіль-
шого вибирає сонячні місця, перевагу краще 
віддавати культурам, що затіняють.  До таких 
сидеральних культур належать овес, жито, гір-
чиця, люпин, фацелія, гречка, ріпак, конюшина, 
суданська трава (суданка).

ОРГАНІК-БАЛАНС® 
20 мл

5 л

Використання на городі «зе-
леного» добрива (йдеться 
про сидерати)  має багато 

переваг і жодного негативного 
наслідку для врожаю. Але до 
чого тут пирій? З’ясуймо.

СИДЕРАТИ 
допомагають 
вирощувати

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТУ 
продукцію
БЕЗ ХІМІЇ!

1. Розведіть 20 мл 
препарату у 5 л води 
(вистачить на 1 сотку) 

2. Обприскайте 
ділянку із зрізаними 
сидератами.
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Підготовка 
ТЕПЛИЦІ
до зими ОБРОБЛЯТИ ДВІЧІ НА МІСЯЦЬ. Для повторної 

обробки готуємо розчин – ½ пакета / 10 л води.
НЕ ЗАБУВАТИ час від часу зволожувати компост 
і перемішувати для кращого доступу повітря.

Усі  роботи з обробки теплиці проводять 
одразу після завершення збору врожаю. 

1-Й ЕТАП: ВИДАЛЕННЯ ВСЬОГО ЗАЙВОГО
Насамперед йдеться про рослинні залиш-

ки – бадилля й бур’яни, які необхідно вирвати 
з коренем, та мульчу, якщо її використовува-
ли у теплиці. Також прибираються  витратні 
матеріали – мотузки, нитки, кріпильні стрічки, 
опори для підтримки рослин.

МАЙТЕ НА УВАЗІ!
В рослинних залишках зберігаються спори 
патогенних мікроорганізмів і личинки різних 
шкідників, тому їх необхідно відносити яко-
мога далі від теплиці та відкритого ґрунту.  

P.S. Які саме рештки підлягають знищенню, 
а які – утилізації, читайте на стор. 1.

Восени саме час підготувати 
теплицю до наступного се-
зону та подбати про її захист 

від хвороб і шкідників, зокрема 
знезаразити ґрунт. 

Кращим рішенням щодо утилізації ба-
дилля буде компостування у звичайній купі 
(ямі). Прибрати збудників бактеріальних і гриб-
кових хвороб листя та прискорити процес пе-
реробки органічних відходів у компост, який 
можна буде використовувати надалі як якісне 
добриво, вам допоможе біопрепарат Унікал® 
для компосту – достатньо кожний шар ба-
дилля зволожити розчином препарату.

2-Й ЕТАП: ЗНЕЗАРАЖЕННЯ КАРКАСА 
Ймовірність того, що зі схильних до во-

логи стиків рам у ґрунт можуть потрапляти 
всілякі шкідливі організми, залишається ви-
сокою. Тому на 2-ому етапі спрямуйте свою 
увагу на стояки й вікна, зокрема на цвіль.  
Ретельно продезінфікуйте елементи кон-
струкції теплиці. Використовуйте біопрепа-

рати, які мають антимікробні властивості та 
безпечні для людей. Для обприскування  
каркаса теплиці  скористуйтеся розчином 
Фітоциду®-р  – 35  мл / 10  л води. Якщо він 
попаде у ґрунт – не біда. Адже Фітоцид®-р на 
основі живих клітин і спор бактерії Bacillus 
subtilis призначений, зокрема і для оздоров-
лення ґрунту. До того ж після використання 
Фітоциду®-р не потрібно провітрювати те-
плицю, робити перерву в кілька днів – одразу 
приступайте до наступного етапу. 

3-Й ЕТАП: ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ҐРУНТУ 
У ґрунті з весни до осені  накопичуються, 

розмножуються і довгий час  зберігаються 
спори патогенних мікроорганізмів і личин-
ки різних шкідників. Це є головною причи-
ною, щоб  після збору врожаю поборотися 
з ними. Найбільш безпечний метод об-
робки та знезараження ґрунту – внесення 
препаратів саме біологічного походження 
для захисту рослин. Адже майбутній вро-
жай повинен бути екологічно чистим і такі 
препарати насичують ґрунт  корисними мі-
кроорганізмами – він стає інфекційним для 
патогенів.  На 3-ому етапі вам допоможуть  
ОРГАНІК - БАЛАНС® оздоровлювач ґрунту 
(див. стор. 2) та Метавайт® від ґрунтових 
шкідників, дієві чинники якого –  життєздат-
ні клітини грибів та бактерій. 

Дати постояти 30 хв, 
періодично помішуючи

10 л+

Метавайт® ОРГАНІК - БАЛАНС®
Захищає рослини від ґрунтових шкідників, а саме: 
імаго та личинок травневого хруща, оленки волохатої, 
вовчка звичайного, ковалика та гусені совки.

 Покращує фітосанітарний стан ґрунту, оздоровлює 
та підвищує його родючість.

Пригнічує збудників грибних та бактеріальних 
хвороб.

Покращує азотне, фосфорне та калійне живлення.

Підвищує родючість ґрунту та покращує його 
структуру.

ОБИДВА ПРЕПАРАТИ ЗАСТОСОВУЮТЬ У ВИГЛЯДІ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ ЯК ОКРЕМО, ТАК І В ОДНІЙ БАКОВІЙ СУМІШІ

ОБПРИСКАЙТЕ АБО ПОЛИЙТЕ ЗЕМЛЮ

5 л+
120 мл

Ця кількість розрахована на обробку 1 сотки. 
! Розчин готувати у день обробки.
! Ґрунт має бути вологим.

5 л+
20 мл

Ця кількість розрахована 
  на обробку 1 сотки. 

вода
Зволожити 

готовим розчином 
рослинні рештки.

Накрити шаром 
трави чи соломи.
 Такі самі дії 
зробити шар за 
шаром.

1

2

3

вода вода
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БІОДЕСТРУКТОР: 
очищаємо від жиру 
каналізаційні труби

Існує багато народних засобів (сода, оцет, 
лимонна кислота) позбавитися жиру, але вони 
мають лише тимчасовий ефект. Є потужніші за-
соби – хімічні препарати, але вони роз’їдають 
бетон, труби. Який же вихід? Вдатися до ефек-
тивнішого та безпечнішого для всіх видів труб 
способу – позбавитися жиру за допомогою 
біопрепарату, що природним шляхом очи-
щує каналізацію від утвореного шару мі-
нерально-органічних речовин, розкладає 
жирові накопичення та запобігає їх утво-
ренню, знежирює внутрішню поверхню 
труб, усуваючи при цьому неприємний за-
пах. Йдеться про біопрепарат-деструктор для 
розкладання та ліквідації жирів і залишків їжі 
у каналізаційних трубах та сифонах УНІКАЛ®.

ЯК ПРАЦЮЄ УНІКАЛ®?
Те, що для вас стає проблемою: жир, сміття, 

залишки їжі, фекалій, ДЛЯ МІКРООРГАНІЗМІВ, 
З ЯКИХ СКЛАДАЄТЬСЯ БІОДЕСТРУКТОР, – 
«ЇЖА». При попаданні в каналізаційну систему 
вони нібито «поїдають» шкідливі речовини.

Під час готування, прибиран-
ня тощо у каналізацію, хоче-
мо ми чи ні, потрапляє жир. 

З часом він осідає на внутрішній 
поверхні труб і утворює плівку, 
яка притягує до себе  все більше 
і більше дрібного сміття, залишків 
їжі тощо. Засмічення каналізації та 
як наслідок – зниження пропус-
кної здатності труб, поява непри-
ємного запаху – задача, яку рано 
чи пізно доводиться вирішувати 
кожному власнику житла. !Як профілактичний засіб УНІКАЛ® використову-

ється  1–2 рази на місяць – 125 мл / 5 л води.

Осіння обробка  
плодових дерев  

ПО ГОЛОМУ СТОВБУРУ

До періоду спокою готуються не тільки де-
рева, а й комахи-шкідники – налаштовують 
собі «ночівлю» в шарах сухої кори, на гілках, 
у щілинках на стовбурі тощо. До того ж не мож-
на забувати про хвороби, яких дерева набули 
у період вегетації, та шкідників, велика кількість 
яких залишається у верхніх шарах ґрунту. Тому 
догляд за садком восени включає кілька етапів. 
Обприскування дерев по голому стовбуру – 
один з них.

Найчастіше обприскуванню передує етап 
очищення сухої кори, лишайників, моху, які 
з часом з’являються у дорослих дерев. Робить-
ся це спеціальною металевою щіткою дуже обе-
режно, щоб не пошкодити живу кору.

Щоб кількість «непроханих гостей» (шкідни-
ків та фітопатогенів) звести до мінімуму, саме 
час застосувати калійне мило БіоФренд®. До 
його складу входять калійні солі жирних кис-
лот, природні полісахариди. Ефективне при 
різних температурах повітря, калійне мило ще 
й само по собі гарно впливає на рослини, за-
хищає від несприятливих погодних умов. При 
обприскуванні  Біофрендом® створюється 
захисна плівка, завдяки якій утворюється за-
хисний інсектицидний і фунгіцидний бар’єр.

УНІКАЛ®, що являє собою суміш при-
родних мікроорганізмів – деструкторів 
Rodex, бактерій Arthrobacter sp., Bacillus 
subtilis, Enterococcus, ін. та ферментів – 
100% екологічний продукт, який ані 
трішечки не забруднює довкілля на 
відміну від хімічних аналогів, нешкід-
ливий для людей та тварин.

Дерева в садку майже скинули усе лис-
тя? Саме зараз позбавте їх від шкідни-
ків та хвороб – і вони наступного сезо-

ну віддячать вам за це гарним врожаєм.

2/3 
води

Ретельно збовтати 
БіоФренд®

(нормована кількість) 
+  

невелика 
кількість води Д

ов
ес

ти
 о

б’
єм

  
д

о 
не

об
хі

д
но

го

›

1

30 хвилин

Препарат перед за-
стосуванням збовта-

ти. За допомогою мітки на 
флаконі відміряти й розчи-
нити 250 мл біодеструкто-
ра у 2 л нехлорованої води 
кімнатної температури.

2 л
води

Cl

250
мл

2 Настояти 30 хвилин, 
помішуючи.

+

3 Через каналізацій-
ний стік (туалет, ра- 

ковину) пропустити спо-
чатку 2–5 л води, потім ви-
лити готовий розчин.

!

Рідке калійне мило можна застосовувати 
в боротьбі з шкідниками як самостійний 
препарат, так і в сумішах з біоінсектици-
дами та біофунгіцидами.

Приготування робочого розчину:

 Ефективним є самостійне застосування калійного 
мила Біофренд® проти зимуючих шкідників (оброб-

ка розчином по голому дереву ранньої весни та восени – ви-
корінююча). В такому випадку норму препарату потрібно 
збільшити – 100–200 мл на 10 л води.

Готовим розчином ретельно зверху до-
низу обприскати кожну гілку, щілину, стовбур. 

Обприскування краще проводити з ранку в день, коли за 
прогнозом погоди у найближчу добу немає дощу.

 3–5 °С вище нуля – оптимальна температура повітря.

Для  профілактики ґрунтових шкідників та для 
покращення фітосанітарного ста ну ґрунту реко-
мендовано внести в нього Метавайт®.  Цей біо-
препарат оберігає рослини від личинок травне-
вого хруща та інших ґрунтових шкідників. 
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Це цілком можливо за умови правильного, 
делікатного догляду.

• Орхідеї відрізняються сталістю, тому 
негативно ставляться до «переїзду» і ви-
ражають цю емоцію тим, що надовго пе-
рестають цвісти. З тієї причини дуже серйоз-
но поставтеся до організації місця для вашої 
«красуні»: не біля батареї (прилад сушить по-
вітря, коли працює опалення, а квітка родом 
з тропіків, де висока вологість), без протягів 
і так, щоб світловий день рослини тривав 10-
12 годин (але без прямих сонячних променів). 

Щодо останнього: якщо хочете, щоб орхідея розкві-
тала восени або взимку, подбайте про ФІТОЛАМПУ.

• Корені цієї квітки теж беруть участь 
у фотосинтезі, тому потребують багато 
світла. Пластикові прозорі горщики з вели-
кою кількістю дренажних отворів – це теж по-
зитивне вплине на тривале цвітіння орхідеї.

• Вологість повітря (оптимальна – десь 
60%), яку так люблять орхідеї, можна 
підтримувати за допомогою очищувача 
повітря та час від часу зрошувати квіти 
із пульверизатора. Особливо це важливо 
робити, коли в будинку працює опалення.

Один раз на 7–14 днів розчиніть у воді ДОБРИВО 
САМЕ ДЛЯ ОРХІДЕЙ, адже ці квіти потребують ще і 
спеціального раціону.

Повноцінне живлення сприяє тривалому 
цвітінню (вміст звичайних добрив для квіту-
чих кімнатних рослин тут не працює).

• Поливати орхідею можна класичним 
способом або спробувати інший.  Коли 
ґрунт сухий, перенесіть квітку у ванну, по-
ставте у таз і залийте горщик до середини 
відстояною водою. Дайте квітці «напитися» 
протягом 20–30 хвилин і поверніть її на місце.

Один раз на 14 днів у воді (2 л) для поливу розчиніть 
ЖИВЕ ДОБРИВО® ДЛЯ ОРХІДЕЙ (35 мл).

  Виконавець: ДП «Бурда-Україна», м. Київ     Розповсюджується безкоштовно  

Як продовжити 
цвітіння 
орхідей?

ШАКШУША,  
АБО ЯЄЧНЯ В ТОМАТНОМУ СОУСІ

Порадуйте себе та своїх близьких суто 
осінньою стравою на сніданок. Вона сит-
на, готується з овочів нового врожаю 
швидко й легко, виходить смачно та ко-
рисно!

ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ: 4 яйця  700 г соко-
витих помідорів, нарізати кубиками  2 болгар-
ських перці червоного кольору, нарізати смуж-
ками  1 ріпчаста цибуля, подрібнити  2 ст. л. 
оливкової олії  листя базиліку,   петрушки 
до смаку  сіль, чорний мелений перець, корі-
андр, кмин до смаку  ½ ч. л. паприки  1 ч. л. 
цукру

За бажанням: часник (2 очищених зубчи-
ки)  гострий перець  1-2 ст. л. томатної пасти

1. Часник нарізати пластинками, зе-
лень – так, як вам подобається.

2. У глибокій сковороді нагріти олію, 
смажити в ній цибулю 2–3 хв, помішуючи. 
Додати перець, перемішати та смажити 
разом ще 10 хв, доки цибуля трохи не 
почервоніє, а перець стане м’яким. Щоб 
посилити смак помідорів у страві, можна 
(але не обов’язково) покласти томатну 
пасту, перемішати та смажити 2 хв, помі-
шуючи. 

3. Якщо вирішили додати часник та го-
стрий перець, то зробіть це саме зараз. 
Додати їх разом з помідорами, спеціями 
та частиною базиліка. Все перемішати та 
довести соус до кипіння.

4. Тушкувати на маленькому вогні, по-
мішуючи, доки соус стане густим.

5. Зробити в ньому 4 заглиблення та 
дуже обережно розбити над кожним 
з них по 1 яйцю так, щоб жовток залишив-
ся цілим. Білок можна обережно змішати 
з соусом. Не накриваючи кришкою, сма-
жити яйця, доки жовток не почне частко-
во твердіти. Це займе десь 7–10 хв. 

6. Зняти з вогню, посипати петрушкою 
та подати до столу.

РЕЦЕПТ ВІД ЧИТАЧКИ

Найчастіше до нас ця квітка 
потрапляє як подарунок. 
І дійсно, її квіти вражають, 

зачаровують, дарують позитив-
ний настрій. Тому хочеться, щоб 
орхідея квітла якомога довше.

Щоб активізувати розвиток і формуван-
ня бутонів, забезпечити насичений колір 
пелюсток і листя та довше милуватися 
красою квітучих орхідей, візьміть собі в 
помічники Живе Добриво® ОРХІДЕЯ від 
ТМ «Жива Земля». Засіб спрямований на 
підвищення стійкості культури до хвороб, 
підживлення кореневої системи. Завдяки 
біодобриву відновлюється та поліпшується 
мікрофлора субстрату. Все це в комплексі 
сприятливо позначається на цвітінні квітів.

ПОРАДА

+35 
мл

0,5–1 л  
води

Для обприскування / обробки по листу розчи-
ніть 35 мл добрива у 0,5–1 л води. Слідкуйте, щоб 
розчин не потрапляв на квіти.

Для живлення та профілактики хвороб* один 
раз на 2 тижні рекомендуємо замочити корені 
орхідей (занурити горщик із субстратом) на 15 хв 
у розчині – 35 мл добрива / 2 л води.

15 хвилин +35 
мл

2 л  
води

* Так само робимо при пересаджуванні.

Як працює Живе Добриво® ОРХІДЕЯ? 
Маючи у своєму складі мікроорганізми, 

фітогормони, вітаміни й амінокислоти, фун-
гіцидні бактерії та 
макро- й мікро- 
елементи, біопід-
живлення працює 
на випередження. 
У підсумку орхідеї 
стають стійкими до 
негативних зовніш-
ніх чинників. 

!


