
Рослини винограду досить часто пошкоджуються грибними 
патогенами, серед яких найбільш небезпечними є мілдью, 
оїдіум, антракноз, сіра та біла гнилі. Правильне застосування 

захисних заходів від хвороб забезпечить отримання сталих вро-
жаїв високої товарної якості ягід.

Захист винограду 
від хвороб

Поради  фермерам,  городникам  і  садівникам    літо-2019

 тел./факс: (044) 594 38 83, 594 38 84 або безкоштовний телефон 
гарячої лінії: 0-800-301-900  www.btu-center.com

Захист персика від хвороб

Знання шкодочинних об’єктів 
і правил застосування 
препаратів допоможе 
отримати здорові плоди.  

стор. 2–3

У номері:

Вирощуємо чорницю 
високу (лохину) 

Корисні поради щодо 
технології вирощування 
цієї культури за допомогою 
препаратів компанії «БТУ-
Центр». 

стор. 4–5

Ефективне та безпечне 
подолання шкідників

Як боротися з найпошире-
нішими ворогами овочевих 
культур – колорадським 
жуком, попелицею та 
павутинним кліщем?

стор. 6

Найкраще добриво

Про хелатні добрива 
ХелпРост® для підживлення 
овочевих і плодово-
ягідних культур, газонних 
і декоративних трав та інших 
видів рослин. Рекомендації 
щодо їх застосування. 

стор. 7

Батат: новачок на городі 

Вітчизняні аграрії-експери-
ментатори довели на 
практиці – батат можна 
успішно вирощувати на 
теренах нашої країни. Треба 
лише знати певні тонкощі 
агротехніки. 

стор. 8

далі 

Оїдіум (або борошниста роса) прояв-
ляється на всіх зелених органах рослини 
у вигляді попелястого нальоту. Уражена 
тканина з часом відмирає, листки стають 
крихкими, закручуються догори, засиха-
ють і відмирають. При пошкодженні ягід 
крім білого нальоту утворюються дрібні 
коричневі плями, ягоди не ростуть твер-
діють і засихають. При ураженні дозрілих 
ягід вони розтріскуються, і на них заселя-
ються інші хвороби. Джерелом інфекції є 
уражені пагони, бруньки, ґрунт.

Несправжня борошниста роса (міл-
дью) пошкоджує всі надземні органи 
рослини. Проявляється літом на листках 
у вигляді маслянистих плям округлої 
форми. З нижнього боку листка утворю-
ється білий наліт – спороношення гриба. 
Згодом тканина набуває жовто-бурого

Мал. 1 Справжня борошниста роса 
(оїдіум)

Мал. 2 Несправжня борошниста роса 
(мілдью)
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кольору і  відмирає. При ураженні ягід на-
вколо плодоніжки формується синювато-фі-
олетова облямівка, а ягоди стають темно-бу-
рими, у  вологу погоду покриваються білим 
нальотом, а в суху – засихають. Зимує на опа-
лому ураженому листі та на ягодах.

Досить небезпечним захворюванням на 
винограді є антракноз. Проявляється на 
всіх надземних органах рослин у вигляді різ-
ної форми і розміру плям з темно-бурою чи 
червоно-бурою облямівкою. Уражена ткани-
на розтріскується і випадає, утворюючи дірки 
в листках, уражені квіти буріють і відмирають, 
на ягодах утворюються злегка вдавлені плями 
які згодом стають сірими з темно-фіолетовою 
облямівкою. На пагонах плями витягуються 
в довжину і стають схожими на виразки з тем-
но-фіолетовою облямівкою. Джерело інфек-
ції – уражені пагони, на яких зимує патоген.

Сіра гниль також пошкоджує всі части-
ни кущів винограду, бруньки, молоді пагони і 
листя. Значну загрозу для деревини після по-
шкодження її градом становить оїдіум, яка, за-
селяючись в тканини, ослабляє їх. Найбільшої 
шкоди завдає при ураженні плодів винограду. 
Сприяє цьому зміна посушливого періоду на 
рясні дощі, коли шкірочка плодів від пере-
зволоження розтріскується і там поселяєть-
ся гриб, який руйнує грона винограду. Зимує 
міцелієм на поверхні і всередині кори річної 
деревини, в залишках гребенів. 

Біла гниль пошкоджує листя, пагони та 
найчастіше грона винограду. Спочатку за-
хворювання проявляється на плодоніжках 
біля основи грон і поширюється на сусідні 
ділянки. Хворі плодоніжки висихають і ста-
ють іржаво-бурого кольору. Поступово гриб 
переходить в середину ягід, які зморщують-
ся та всихають, але продовжують висіти на 
лозі. На поверхні ягід утворюються білува-
то-сірі пікніди, які стають джерелом поши-
рення інфекції.

Обприскування насаджень ПРОТИ 
ОСНОВНИХ ХВОРОБ ВИНОГРАДУ бі-
ологічними препаратами необхідно 
проводити систематично, не даючи 
патогенам можливості заселитися 
на рослини. 

 На початку розпускання бруньок до-
цільно використати біофунгіцид Фітохелп® 
+ Прилипач® (30 мл/10 л води). Дана кон-
центрована суміш природних бактерій 
Bacillus subtilis дозволить захистити вино-
град від широкого спектра збудників бак-
теріальних та грибних хвороб, а Липосам® 
забезпечить антистресову дію до несприят-
ливих умов. 
 Під час цвітіння винограду хвороби 

набувають найбільшого поширення та роз-

Кучерявість листків персика – досить 
шкодочинна хвороба. Уражує листки, моло-
ді пагони (мал. 1), зрідка плоди. Якщо весною 
захворювання не вдалося локалізувати, май-
те на увазі, що після прояву хвороби через 
1,5–2  тижні на уражених листках та пагонах 
під кутикулою формується білий воскоподіб-
ний наліт – спороношення гриба. При дозрі-
ванні сумкоспор збудника хвороби кутикула 
розривається, і сумкоспори розносяться по 
саду, потрапляючи в камедь на корі дерев і в 
бруньки, де проростають, продовжують свій 
розвиток і зимують. Шкідливість захворюван-
ня полягає у надзвичайно ранній втраті ура-
жених листків і відмиранні пагонів, внаслідок 
чого знижується продуктивність дерев, змен-
шується їх стійкість до несприятливих умов, 
розвивається камедетеча. 

Серед основних хвороб персика також вар-
то виділити клястероспоріоз (або дірчасту 
плямистість). Уражує практично всі надземні 

органи рослин. На листках з’являються не-
великі, округлі, світло-коричневі плями, які 
поступово збільшуються в розмірах, тканини 
в  середній частині плям відмирають і випа-
дають. Утворюються характерні отвори, по 
периферії яких добре помітна червоно-бура 
або малинова облямівка. За цим симптомом 
клястероспоріоз можна відрізнити від інших 
хвороб кісточкових культур, які також зумов-
люють подібну дірчатість, але без вказаної об-
лямівки. Плями інколи зливаються і утворюють 
великі дірки, які нібито обгризені комахами. 

На корі пагонів захворювання проявля-
ється у вигляді червонуватих плям з темною 
облямівкою і світлішою серединою. З часом 
плями збільшуються у розмірі западають 
і  розтріскуються. Із щілин виділяється ка-
медь, що засихає на пагонах у вигляді плівки 
жовтуватого або темно-бурого кольору. Не-
рідко в місцях ураження пагонів утворюють-
ся виразки – камедетеча.

Захист персика від хвороб

Основні захисні заходи, спрямовані на подолання основних хвороб 
персика, повинні базуватися на знанні шкодочинного об’єкта та 
правилах застосування препаратів.

Мал. 1 Кучерявість листків персика.

Мал. 2 Дія біофунгіцидів на збудника 
кучерявості листків 

витку. У цей час необхідно забезпечити мак-
симальний захист рослин від хвороб. 

Подолати збудників хвороб, не давши їм 
пошкодити молоді грона винограду, дозво-
лить послідовне застосування препаратів: 

Фітохелп® + Прилипач®,
30 мл/10 л води 
Мікохелп®, 20 г/10 л води  

Наступні захисні кроки –
Фітоцид-р®, 20 мл/10 л води
+ Мікохелп®, 20 г/10 л води* 

 У період дозрівання ягід особливу увагу 
слід приділити захисту від гнилей та розтріс-
кування плодів. Почерговість застосування 
біопрепаратів Фітохелп® та Мікохелп® з ви-
щезазначеними нормами ефективно спра-
цюють від комплексу хвороб. Липосам® на 
даному етапі буде незамінним препаратом, 
який закріплюватиме біопрепарати на орга-
нах рослин, на ягодах утворюватиме захис-
ну еластичну сітку, яка зберігатиме вологу; 
захищатиме рослини, особливо ягоди, від 
сонячних опіків, розтріскування, посухи; 
забезпечуватиме краще засвоєння макро- 
та мікроелементів. Як показує практика, 
Липосам® має фунгіцидні властивості, що в 
знач ній мірі покращить роботу біофунгіцидів.

*В залежності від погодних умов та сприй-
нятливості сорту до хвороб. 
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Бруньки, уражені хворобою, відмирають 
і покриваються плівкою із камеді. Уражені 
квітки і зав’язь буріють і опадають.

На плодах хвороба проявляється у вигляді 
малих червонуватих плям, які з часом роз-
ростаються і здуваються, набуваючи вигляду 
бородавок. Деякі плями зливаються, з них ви-
діляється камедь, що застигає у вигляді плів-
ки або крупинок. Сильно пошкоджені плоди 
загнивають і опадають. Зимує гриб в місцях 
ураження під камеддю. 

Борошниста роса персика. Уражуються 
листки, молоді недорозвинені пагони і плоди, 
на яких утворюється характерний борошнис-
то-білий наліт, який дуже ніжний, легко стира-
ється, а з часом буріє, стає більш щільним. 

Уражені листки деформуються, часто 
складаються вздовж головної жилки у ви-
гляді човника, оголяючи нижній бік листкової 
пластинки, густо вкриті борошнистим нальо-
том, засихають і опадають. 

Приріст уражених пагонів пригнічується, 
верхівки у них засихають. 

На уражених плодах борошнистий наліт 
гриба часто покриває значну частину їх по-
верхні. Уражені плоди відстають у рості, в мо-
лодому віці опадають, більш зрілі – втрачають 
смакові якості, загнивають. 

Зимує збудник хвороби міцелієм на ура-
жених пагонах, протягом літа повторюється 
в кількох генераціях. Передчасне опадання 
ураженого борошнистою росою листя, при-
гнічення росту пагонів, опадання уражених 
плодів негативно впливає на загальний стан, 
продуктивність і зимостійкість рослин. 

Вертицильоз, або інфекційне в’янення 
дерев. Характерною особливістю захворю-
вання є раптове в’янення або повільне пригні-
чення і поступове засихання дерев. 

Одним з досить характерних симптомів 
вертицильозу є зміна забарвлення елементів 
деревини, яку можна виявити при попере-
чному чи поздовжньому зрізі ураженої гілки. 
На поздовжньому зрізі потемнілі провідні 
судини виявляються у вигляді суцільної або 
переривчастої смуги вздовж ксилемної чи 
всієї осьової частини гілки. Збудники хворо-
би – ґрунтові гриби, проникають в тканини 
рослин через різні пошкодження кореневої 
системи. Поширюючись по судинній системі, 
вони переходять у надземні органи і прони-
зують рослину від коріння до молодого при-
росту. В’янення й загибель уражених дерев 
настають внаслідок продукування грибами 
токсичних речовин і отруєння ними рослин.

Збудники вертицильозу тривалий час збе-
рігаються в ґрунті у формі грибниці та мікро-
склероціїв, які не втрачають життєздатності 
протягом 8–10 років.

Плодова гниль персика. Захворювання 
розпочинається з невеликої темної плями, 
яка з часом розростається, охоплюючи усю 

поверхню плоду. Заражені плоди буріють і за-
гнивають. На них з’являється спороношення 
у вигляді численних дрібних окремих або 
скупчених попелясто-сірих подушечок, роз-
міщених безладно. З часом уражені плоди 
зморщуються, засихають, частково опадають, 
а також залишаються на деревах, нерідко аж 
до весни наступного року. 

У таких плодах збудник хвороби зимує міце-
лієм. Їх ураженню сприяють пошкодження по-
кривних тканин шкідниками, а також розтріс-
кування плодів при надмірному зволоженні. 

Хвороба може поширюватись також 
при близькому контакті здорових пло-
дів з ураженими. 

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ
Основні захисні заходи проти хвороб перси-
ка першочергово проводяться НАВЕСНІ. Зви-
чайно, інфекційне навантаження після вда-
лих весняних обробітків зменшиться в рази, 
проте небезпека поширення захворювань 
лишається велика.

ВЛІТКУ для уникнення зараження дерев 
в період росту плодів борошнистою росою, 
плодовою гниллю та клястероспоріозом 
рекомендується системне застосування біо-
фунгіцидів. 

У першій половині літа доцільніше буде 
використовувати Фітоцид-р® або Фіто-
хелп® + Прилипач®. Під час дозрівання 
плодів для уникнення зараження плодовою 
гниллю най ефективніше себе зарекоменду-
вав препарат Мікохелп® (мал. 2). 

У разі небезпеки значного розвитку хво-
роб доцільно буде використати бакову су-
міш біопрепаратів.

Фітохелп® + Прилипач®,
30 мл/10 л води
Мікохелп®, 20 г/10 л води
 

Для кращого закріплення препаратів на 
листках і плодах до робочого розчину необ-
хідно додавати 

Прилипач Липосам®,
8 мл/10 л води 

Прилипач Липосам® крім властивостей 
прилипача має і фунгіцидну дію.

У ґрунт для покращення фітосанітарного 
стану ефективно вносити протягом вегетації

   
               

 Препарати можна вносити через 
 краплинний полив або ж просто 

поливати ґрунт робочим розчином.

Фітоцид-р®, 20 мл/10 л води 
Мікохелп®, 20 г/10 л води 

Мікохелп®, 20 г/10 л води + у дру-
гій половині вегетації Органік-
баланс®, 20 мл/5 л води
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Вирощуємо чорницю 
високу (лохину)
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Чорниця в останні 
роки набирає все 
більшого попиту 

серед великих госпо-
дарств, малих фермер-
ських підприємств та 
серед садівників-ама-
торів на присадибних 
ділянках. Ягоди чорни-
ці легко зберігати, тран-
спортувати і при цьому 
зберігати їх корисні 
властивості. Майже ко-
жен господар має або 
планує висадити на 
своїй ділянці декілька 
кущів цієї культури, і в 
такому разі не завадить 
сказати декілька слів 
про технологію виро-
щування культури за 
допомогою препаратів 
компанії «БТУ-Центр». 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЧОРНИЦЮ
Насамперед потрібно знати, що чорниця 

росте на кислих ґрунтах з рН не вище 5. По-
садкові ями бажано заправити торфом та 
хвоєю, придбати якісний посадковий мате-
ріал. І от розпочинається найцікавіше. 

 Для покращення росту і розвитку 
кореневої системи чорниці з поливною 
водою необхідно внести ХелпРост® 
Укорінювач.

35 мл/10 л води (залежно від 
розміру кореневої системи). 

 Для пригнічення патогенних мікроор-
ганізмів слід використовувати Мікохелп®. 

У чорниці, як відомо, відсутні кореневі 
волоски, і для забезпечення себе елемента-
ми живлення корені рослини знаходяться 
в симбіозі з грибами, утворюючи так звану 
мікоризу. Рослини чорниці забезпечують 
мікоризних грибів органічними речовина-

ми, а гриби, в свою чергу, засвоюють азот, 
фосфор і мікроелементи та надають їх рос-
линам. За рахунок утворення мікоризи знач-
но збільшується площа живлення рослин, 
поліпшується їх стан та пригнічуються 
патогени. 

Компанією випускаються два препарати, 
до складу яких входять мікоризоутворю-
ючі гриби роду Glomus. Це Мікофренд® та 
Меланоріз®, їх дворазове внесення навесні 
з поливною водою у нормі 

забезпечить заселення кореневої та при-
кореневої зони мікоризними грибами та са-
профітними ризосферними бактеріями, які 
здатні продукувати природні антибіотики, 
що пригнічують розвиток збудників хвороб 
(фузаріозу, фітофторозу, альтернаріозу, бак-
теріозів чорного, базального та ін.) та шкід-
ників (ураження нематодами тощо).

 Для захисту коренів рослин від ґрун-
тових патогенів протягом вегетації до-

цільне 4–6-разове внесення препарату 
Мікохелп®

з дворазовим додаванням у першу по-
ловину вегетації біодобрива Живе до-
бриво® для мобілізації фосфору та калію 
з нерозчинних сполук, фіксації азоту та 
підвищення ефективності використання 
мінеральних добрив.

У другій половині літа в систему поливу 
доцільно включити препарат Органік-ба-
ланс® для кращого розкладання мульчу-
ючого матеріалу та забезпечення рослин 
органічними речовинами у нормі. 

20 г/10 л води

20–30 мл/10 л води

20 г/10 л води
з поливною водою

35 мл/10 л води

 20 мл/5 л води

Обприскування біологічними препаратами доцільно розпочинати ВІД ФАЗИ РОЗПУСКАННЯ БРУНЬОК.
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При догляді за лохиною слід звернути 
увагу на періоди цвітіння та дозрівання 
плодів, оскільки саме у цей період культура 
уражається сірою гниллю та антракнозом.
Тому проти хвороб доцільно застосовувати:

 
 Під час цвітіння проти хвороб доцільно 

застосовувати Фітохелп® + Прилипач® (15 
мл/10 л води).

  Під час затяжних дощів створюються 
сприятливі умови для поширення та розви-
тку хвороб. Тому доцільно використати пре-
парати в комплексі Фітохелп® + Прилипач® 
(15 мл/10 л води) та Мікохелп® (20 г/10 л води). 

 У період дозрівання плодів використо-
вувати Фітохелп + Прилипач® (15 мл/10 л 
води).

 Для захисту від шкідників у першу по-
ловину вегетації проти попелиць, пагонової 
галиці та кліщів доцільно використовувати 
Бітоксибацилін-БТУ® (70 мл/10 л води).

 У період формування та достигання 
ягід від листогризучих шкідників ефектив-
ним є застосування препарату Лепідоцид-
БТУ® з нормою 70 мл на 10 л води.

  Наприкінці вегетації проти тих же 
кліщів та інших шкідників використати 
Бітоксибацилін-БТУ® (70 мл/10 л води). 

Мал. 1 Молоді рослини лохини Мал. 2 Достигання ягід лохини

ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИ
ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН? 
 У першу половину вегетації реко-

мендується використання препарату 
Азотофіт-р® (35 мл/10 л води), який за раху-
нок бактерії Azotobacter chroococcum актив-
но фіксує молекулярний азот атмосфери, 
синтезує гормони росту та інші ростости-
мулюючі речовини, підвищує стійкість рос-
лин до  стресових умов та зміцнює імунітет 
рослин.

 У період росту та дозрівання плодів 
чорниці високорослої доцільно викорис-
тати препарат, що містить макро- та мікро-
елементи у легкодоступній для рослин фор-
мі ХелпРост плодово-ягідні® (30–40  л/10    
води) і вже у  другій половині літа для 
зміцнення імунітету чорниці та підготовці 
до зими найкраще використати Органік-
баланс® (35 мл/10 л води).

Загалом використання біопрепаратів при 
вирощуванні чорниці високорослої перед-
бачає системне внесення комплексу препа-
ратів з періодичністю не більше 12 днів, за-
лежно від погодних умов та фази розвитку 
культури. До бакового розчину необхідно 
додавати прилипач Липосам® (8  мл/10  л 
води) – це забезпечить більш рівномірне на-
несення препарату на поверхню рослини, 
захистить від надмірного випаровування во-
логи та від сонячних опіків.

К    РИСНІ ПОРАДИК    РИСНІ ПОРАДИК    РИСНІ ПОРАДИК    РИСНІ ПОРАДИК    РИСНІ ПОРАДИК    РИСНІ ПОРАДИК    РИСНІ ПОРАДИК    РИСНІ ПОРАДИ



К о л о р а д с ь к и й 
жук із задоволен-
ням їсть листя карто-
плі, томатів, перцю,
баклажанів і фізалі-
са. Зимують ці шкід-
ники у ґрунті на 
глибині до 0,5 м. Із по-

явою на грядці пагонів улюблених рослин по-
чинають розмножуватися. На зворотній стороні 
листя жіночі особини відкладають яйця (кожна 
до 1000 штук!). Через 5–17 днів (залежить від по-
годи) з них утворюються личинки і проходячи 
4 стадії розвитку, збільшуються в розмірах і змі-
нюють колір (від рожевого до помаранчевого). 
Якщо їх не винищувати, вони швидко залиша-
ють за собою лише голі пагони, і рослина гине. 

Попелиці атаку-
ють овочеві і деко-
ративні рослини не 
лише на городі, а й у 
теплиці. Розмножу-
ються статевим шля-
хом (відкладають яй-

ця) та без партнера (партеногенетично). Мають
вигляд напівпрозорих створінь округлої форми 
розміром 2–7 мм. Колір залежить від виду (існує 
до 1500), але здебільшого попелиці зелені чи 
жовтуваті. Харчуються соками рослин, живуть 
колоніями (за сезон може з’явитися до 15 поко-
лінь, які розвиваються лише за 10–12 днів). Коли 
колонія стає занадто великою, в ній з’являються 
крилаті особини, що перелітають на інші росли-
ни, сприяючи своєму розповсюдженню. Цьому 
сприяють і мурахи – вони живляться медвяною 

Д    КЛАДНОД    КЛАДНОД    КЛАДНОД    КЛАДНОД    КЛАДНОД    КЛАДНОД    КЛАДНОД    КЛАДНО6 літо
2019

росою, що виділяють попелиці; ховають їх на 
зиму у мурашнику, навесні виносять на рослини. 

П а в у т и н н и й 
кліщ (жовтуватого, 
помаранчевого чи 
червоного кольору 
до 1 мм в довжи-
ну)  – найбільш не-
помітний шкідник. 
З нижньої частини 
листя можна по-
бачити тонке паву-

тиння та рухливі точки. Шкідники висмоктують 
соки з рослини, вона скидає зав’язі та поступо-
во засихає. Кліщ швидко розмножується у сухо-
му теплому місці на всіх без винятку рослинах.

Позбутися шкідників неможливо, можна 
лише зменшити їх популяцію на власній ді-
лянці. Оскільки на городі хімії не місце, у при-
годі стануть біопрепарати, які є безпечними 
для людей, тварин та комах-запильників. 

Бітоксибацилін-БТУ®. Скаладається з жит-
тєздатних клітин бактерії Bacillus thuringiensis, 
ендоспор і біологічно активних продуктів 
життєдіяльності цієї бактерії. Потрапляючи в 
організм дорослого шкідника та його личинок, 
викликає параліч кишківника. Ефективний при 
обробці рослин на початкових фазах розви-
тку шкідників (личинки різного віку, гусінь), 
дієво знищує гусениць колорадського жука, 
попелиць, павутинних кліщів, лускокрилих ко-
мах-шкідників (біланів, капустяної, яблуневої 
та плодової молі, капустяної совки, американ-
ського білого метелика, вогнівок та ін.).

Кожен, хто має город, знає, що однією з основних загроз врожаю 
є усюдисущі шкідники. І боротися з ними доводиться кожен рік. 
Найпоширеніші серед ворогів овочевих культур – колорадський 

жук, попелиця та павутинний кліщ. 

Ефективне та безпечне 
подолання шкідників

На поверхні їх тіла нако-
пичуються токсини, тому 
птахи не люблять ласува-
ти цими шкідниками.

Вони є переносниками 
більш ніж 100 вірусів та 
грибних хвороб.

Не люблять воду (бояться 
дощу), тому розвиваються 
найчастіше у теплиці та 
на кімнатних рослинах. 
Регулярне обприскування 
кімнатних рослин попере-
дить появу цих шкідників.

*Обприскування кожні 10 днів не лише знищить наявних шкідників, але й попередить появу інших.
** Обробку баковою сумішшю повторювати 3–5 разів кожні 10–14 днів.

Бітоксибацилін-БТУ® можна використо-
вувати** у баковій суміші з біопрепаратом 
Актоверм®, який впливає на нервову сис-
тему шкідників, ПРОТИ: 

колорадського жука 
попелиць та кліщів 

ОБРОБКА РОСЛИН

15–30 ºСУ безвітряну суху погоду 
вранці або ввечері. 

Робочий розчин для обприскування*
35 мл препарату/  
4–5 л води

у відкритому 
ґрунті

у теплиці 
(для овочевих 
культур)

70 мл/5 л води (проти кліщів)
70 мл/10 л (проти попелиць)

Личинки перестають харчуватися й ушкоджувати 
рослини, а повна загибель настає через 5–7 днів. 

Обприскуйте, як тільки помітили появу шкідників. 
Не чекайте їх масового розмноження!

35 мл/5 л води 
35 мл/2 л води 

Аби дощ не змив розчин з рослин, до 
бакової суміші бажано додати прилипач 

Липосам®, що створений на основі 
природних біополімерів. Завдяки йому 
інсектициди довше тримаються на листі, а це 
означає – довше діють на шкідників. 
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Найкраще добриво для рослин

Рослинам також потрібне збалансоване харчування – їх 
треба декілька разів за сезон в залежності від потреб під-
живлювати органічними та мінеральними добривами. 

Без мінеральних добрив представники 
флори не можуть повноцінно розвиватися, 
адже на макро- та мікроелементах базуються 
усі внутрішньоклітинні процеси. У добривах 
всі елементи здебільшого представлені у хі-
мічних сполуках. Раніше вони були у вигляді 
неорганічних солей металів, що мали цілий 
ряд недоліків: погано засвоювалися рослина-
ми (20–30%); отруювали ґрунт і самі культури; 
вступали в реакцію, нейтралізуючи один одно-
го. Усе це змусило науковців шукати рішення.

ХЕЛАТНІ ДОБРИВА
Виходом із ситуації стало хелатування еле-
ментів – поєднання їх з органічними спо-
луками. В результаті виникли так звані хе-
латні добрива, складові яких мають цілком 
доступну для рослин форму (засвоюються на 
90–100%) та є екологічно безпечними.  

Саме такими сучасними є хелатні добрива 
ХелпРост®. До їх складу входять амінокисло-
ти, полісахариди, вітаміни групи В, макро- та 
мікроелементи, хелатовані продуктами мета-
болізму мікроорганізмів і самі мікроорганіз-
ми. Завдяки такому унікальному коктейлю 
складових рослини краще ростуть, успішно 
протистоять хворобам та стресу. У овоче-
вих та плодово-ягідних культур підвищується 
врожайність, покращуються смакові якості 
плодів, що вирізняються ще й відмінною леж-
кістю. Наразі існують добрива ХелпРост® для 
городніх та садових культур. Єдина відмінність 
у них – різний набір мікро- та макроелементів, 
адже потреби у представників флори різні. 

Щодо обробки робочим розчином:
Застосовувати у безвітряну суху 
погоду вранці чи ввечері.  

   Зберігати не довше доби!
Можна використовувати як окремо, 
так і в баковій суміші з іншими засоба-
ми живлення та захисту рослин. 
Попередньо треба провести тест 
на сумісність.

ХЕЛПРОСТ® ДЛЯ...
...ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР
 Для замочування коренів дерев, кущів і ви-
нограду готується розчин – 70 мл/10 л води, для 
суниці – 35 мл/10 л води. 

На 2–6 год.
Після: висадіть, полийте тим же 
розчином. 
 Для підживлення готується розчин в залеж-
ності від періоду обробки (див. таблицю).

На 1 кущ знадобиться близько 500 мл, на до-
росле дерево – 5–10 л робочого розчину. 
В останній раз вносити добрива треба не 
пізніше, ніж за 3 дні до збору врожаю. 

...ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
 Для обробки насіння. Розведіть 35 мл 
препарату у 0,25 л води і замочіть посівний 
матеріал на 4–6 год; бульби картоплі та 
цибулини – на 2–4 год або можна обприскати 
розчином (35 мл/5 л води). 
Для позакореневого підживлення 

     Робочий розчин у нормі 35 мл/10 л води.
 Для кореневого підживлення  

     70 мл препарату розчиняється у 10 л води.
Протягом періоду вегетації – 4–5 разів 
з інтервалом 14–20 днів. Останній раз – за                                                                                                                                               

         3–10 днів до збору врожаю.

...ГАЗОННИХ ТА ДЕКОРАТИВНИХ ТРАВ
Для підживлення 

    Розведіть 60 мл препарату у 10 л води.
    Бажано 6–8 разів за сезон 1 раз на 2–3 тижні.

Не рекомендується використовувати 
препарат для підживлення трави восени.

...САДОВИХ ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТЯНИХ 
І КІМНАТНИХ РОСЛИН
Для позакореневого підживлення 

    Розведіть 15 мл препарату у 2 л води. 
Для поливу під корінь 
         30 мл/10 л води.

    1 раз на 2–3 тижні.
Якщо рослини мають прозоре, 
ворсисте, гофроване або зморшкувате 

          листя, обприскувати їх не можна. 

...ХВОЙНИХ РОСЛИН
 Для замочування коренів 

     Готується розчин 50 мл/10 л води. 

      Протягом 4–6 годин. 
Після: висадіть, полийте тим же розчином. 
 Для обприскування 

      Розведіть 50 мл препарату у 10 л води. 
1 раз на 2–3 тижні протягом періоду 
вегетації.  

 Для кореневого підживлення 
    Розчин 70 мл/10 л води.

На 1 дорослу рослину знадобиться до 10 л 
розчину. 

...КІМНАТНИХ І САДОВИХ КВІТУЧИХ
РОСЛИН
 Для кореневого підживлення
          Розчин 30 мл/10 л води.

4–6 разів за вегетаційний період з інтерва-
лом в 1–2 тижні.
Обприскувати рослини розчином 
60 мл/ 10 л води до розпускання бутонів.

ХЕЛПРОСТ® УКОРІНЮВАЧ
Прискорює утворення коренів у рослин і тим 

самим значно покращує приживаність плодо-
во-ягідних культур чи розсади овочевих рос-
лин та суниці на новому місці.
 Для замочування коренів 

35 мл/10 л води.
На 0,5–1 год.

Після: висадіть, полийте тим же розчином. 
 Щоб покращити приживаність саджанців 
та розсади на новому місці 

35 мл/10 л води.
Поливати кожні 10–15 днів. 

 На 1 овочеву рослину знадобиться приблиз-
но 150 мл розчину, на 1 саджанець – 500 мл,                                                                                                                                              

          суницю – 200 мл.
Для плодових дерев 

70 мл/10 л води.
Поливати 2–3 рази з інтервалом 7–10 днів 
На одне дерево – 10 л.

перед 
початком цвітіння

через 2–3 тижні 
після цвітіння

у період 
наливу плодів

через 10–15 днів після 
збору плодів

Плодові дерева
35 мл/

10 л води
70 мл/

10 л води
70 мл/

10 л води
70 мл/ 

10 л води

Виноград 70 мл/10 л води 70 мл/
10 л води

35 мл/
10 л води -

Аґрус, 
смородина, малина

35 мл/
10 л води

70 мл/
10 л води - 70 мл/

10 л води

Суниця (традиційні 
сорти)

70 мл/
10 л води

35 мл/
10 л води - 70 мл/

10 л води
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Ця культура поки що маловідома нашим городникам. Проте увага до 
неї поступово зростає. А вітчизняні аграрії-експериментатори вже на 
практиці довели – батат можна успішно вирощувати на теренах нашої 
країни. Проте для цього треба знати певні тонкощі агротехніки.

Батат ще називають солодкою картоплею. 
Це зумовлено тим, що бульби рослини 
містять глюкозу. В залежності від її кіль-

кості сорта батату поділяють на десертні (най-
крупніші та найсолодші в залежності від сорту 
можуть мати у смаку нотку мигдалю, дині чи 
банану), кормові (найбільше схожі на карто-
плю за солодкістю) та декоративні (бульби 
в них тонкі та дрібні, не вирізняються смаком). 

Вегетаційний період у рослини досить три-
валий (від 90 до 140 днів), а вже при пониженні 
температури до 10 °С батат припиняє рос-
ти. Тому в північних та центральних областях 
батат можна виростити лише через розсаду. 
На півдні ж країни бульби можна посадити на-
весні прямо на грядку, як картоплю: тут батат 
встигне дати врожай. Аби виростити розсаду, 
вам знадобиться не так вже й багато бульб, 
адже майбутні рослини – це їх молоді пагони. 

 Купляти бульби на розсаду краще 
у садових центрах, оскільки у продук-
тових магазинах вони часто оброблені 
інгібіторами, що пригнічують пророс-
тання. Пагонів від них можна взагалі 
не дочекатися.

Для того щоб проростити бульби, потрібні 
волога і тепло.

1Покладіть батат на бік чи занурте сторчма 
у ємність з субстратом. Доки очки на буль-

бах ще не прокинулись, світло їм не потрібно. 
Лишень зрошуйте субстрат, щоб він завжди 

БАТАТ: 
новачок на городі 

був вологий, та підтримуйте температуру пові-
тря на позначці 20–23 °С, а краще 25–30 °С (чим 
тепліше, тим швидше з’являться пагони).

2 Потім надайте батату найбільш світле та те-
пле місце. Коли пагони у довжину досягнуть 

10–25 см (в залежності від сорту), будуть мати 
не менш ніж 5 міжвузлів та 5 листків, їх можна 
зрізати з бульб та укорінювати у стакані з во-
дою (попередньо обірвіть 2–3 нижніх листка).

! Після того як ви зрізали перші пагони, 
бульбу не викидайте, продовжуйте 
за нею доглядати – вона незабаром 

дасть нові пагони. Таким чином одна 
бульба здатна утворити 20–40 одиниць 
майбутньої розсади.

3 Приблизно через 1–2 тижні розсада дасть 
корені у воді і буде готова до посадки на 

город. До цього її ще бажано загартувати – ви-
носити на вулицю, поступово збільшуючи час 
перебування на свіжому повітрі. 

У відкритий ґрунт молодий батат можна 
висаджувати тоді, коли температура повітря 
буде стабільно вище 10 °С. Оскільки росли-
на  – справжня ненажера, напередодні по-
садки внесіть у ґрунт перегній чи компост із 
розрахунку 3–5 кг/м², а також хелатовані ор-
ганічні добрива з високим вмістом фосфору 
та калію. Пізніше протягом літа підживіть рос-
лини хоча б двічі органічними добривами, а в 
серпні – ще й калійними.

Оскільки батат активно росте та стелиться 
по землі, між рослинами у рядку треба зали-
шати відстань 30–40 см, між самими рядка-
ми – приблизно 1 м. Також батат має схильність 
розкидувати бульби на великі відстані. Тому, 
щоб потім їх не шукати, перекопуючи усю гряд-
ку, саджати рослини бажано в насипні гряди чи 
гребені (їх треба замульчувати соломою чи ви-
стелити чорною плівкою або агроволокном).

 Під час посадки розсаду треба са-
джати під кутом, майже лежачи, – тоді 
бульби будуть розвиватися рівномір-
но та близько до поверхні ґрунту. 

Бульби нарощують масу наприкінці літа – на 
початку осені. Збирати врожай можна з кінця 
вересня, не раніше. Чи прийшов для цього час, 
підкаже надземна частина рослин – якщо по-
жовтіла, можна братися за лопату чи вила. Аби 
смак розкрився у повній мірі, зібраний врожай 
треба витримати у теплі приблизно 10 днів. На-
далі зберігайте бульби за температури 12–14 °С.

ПЕЧЕНИЙ БАТАТ
ІЗ ЧАСНИКОВИМ СОУСОМ

На 4 порції: ∙3 великі бульби батату ∙3 ст. л. крох-
малю ∙оливкова олія ∙сіль, чорний 
молотий перець ∙1 ст. л.  сухого роз-
марину

Для соусу: 1 скл. сметани ∙невеликий пучок 
кропу  ∙2 зубки часнику ∙сіль, черво-
ний молотий перець

1. Зніміть шкірку з бульб, вимийте, наріжте тонкими 
скибочками та на 1 год покладіть у тарілку з водою. 
2. Злийте воду, промокніть бататові скибочки папе-
ровим рушником. Обваляйте кожну в крохмалі, по-
тім в олії, присипте сіллю, перцем та розмарином. 
3. Нагрійте духовку до 250 °С . 
4. Покладіть на деко папір для випікання, на ньому 
рівномірно розкладіть батат. Запікайте близько 20 
хв. Важливо: перевертати батат не треба, бо на міс-
цях дотику не утвориться хрустка скоринка.
5. Для соусу подрібніть кріп, розчавіть часник та змі-
шайте все зі сметаною. Посоліть, поперчіть за смаком.
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