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мікрофлорою. При додаванні цього 
препарату прискорюється схожість на-
сіння та приживлення розсади, коре-
нева система розвивається стрімкіше, 
пришвидшується ріст самої рослини, за 
рахунок чого зміцнюється її імунітет та 
підвищується стійкість до хвороб. 

Змішування препарату із субстратом 

Один пакет препарату (із розрахунку на 15 кг 
субстрату) спочатку ретельно перемішайте із 
невеликою кількістю ґрунтосуміші, а потім 
цю порцію – із залишком субстрату.

Також Азотофіт®-т можна використо-
вувати для підживлення рослин під час і 
після пересаджування у відкритий ґрунт. 

Новий сезон відкрито! Пакетики із посівним матеріалом наго-
тові. Залишилось підготувати ґрунтосуміш та посіяти насіння, 
аби отримати в подальшому міцну здорову розсаду.

Вбережемо рослини 
від весняних заморозків

Передбачити погоду на початку 
весни не завжди можливо. 
Як підвищити загальну стійкість 
рослин до стресів?  

стор. 2

У номері:

Надійний захист від хвороб 

Лікує й тривало захищає рос-
лини від широкого спектра 
хвороб, оздоровлює ґрунт 
потужний Мікохелп®. 

стор. 3

Садимо картоплю!

Щоб пагони росли швидше та 
залишалися здоровими, бульби 
перед самою посадкою не за-
вадить обробити, а потім ще й 
листя від шкідників захистити. 
Вам знадобляться «помічники»-
біопрепарати.

стор. 4

Перші вітаміни з теплиці 

У березні вже можна здійснювати 
посіви овочевих культур ранніх 
сортів. Ваше завдання – забезпе-
чити їм гарні стартові умови.  

стор. 5

Відновлення хвойних деко-
ративних кущів та дерев 
після зими та пересаджу-
вання кімнатних рослин

Лайфхаки з використання 
препаратів.

стор. 6–7

Весна вступає у свої права, а отже, на-
став час підготуватися до нового овоче-
вого сезону, тобто встигнути виростити 
до кінця весни власну розсаду овочевих 
культур. Для цього вам знадобляться 
ящики, субстрат для розсади та власне 
насіння тих рослин, які ви вибрали для 
вашої ділянки цього сезону. 

Самі ящики перед застосуванням 
треба добре вимити та продезінфікува-
ти (обробляємо внутрішню поверхню 
ящика розчином препарату ФітоХелп® 
+ Прилипач). Субстрат можна купити 
або зробити самостійно, змішавши у рів-
них частинах землю, компост, торф та пі-
сок. Такі стартові умови для проростання 
насіння оптимальні...

...ІДЕАЛЬНИМИ ЇХ ЗРОБИТЬ 
БІОПРЕПАРАТ АЗОТОФІТ®-Т
Препарат містить клітини природної 

азотофіксуючої бактерії Azotobacter 
chroococcum, здатної фіксувати азот із 
повітря і у доступній формі постачати 
його рослинам, синтезувати росто-
стимулюючі та виділяти фунгіцидні ре-
човини. Крім того, ґрунт, підживлений 
Азотофіт®-т, стає багатим корисною 

Успішне 
вирощування розсади

+ +15 г

2 г

+
У цьому випадку 
під кожну культуру 
треба підсипати по 
2 г препарату, після 
чого добре полити та 
замульчувати. 

!   Підживлення бажано провести 3–4 рази 
з інтервалом у 7–10 днів протягом активного 
росту рослини навесні або влітку. далі 

15 кг

Корисний дикорос

Черемша – найперша весняна 
вітамінна зелень до нашого 
столу. Кілька корисних порад 
з приборкання цієї лісової 
жительки.

стор. 8
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Ґрунт прогрівся, повітря також. З кожним 
днем сад стає зеленішим. Сонце спонукає 
рослини прокинутися і дати перші пагони, 
а деякі кущі і дерева – зацвісти. Проте приро-
да в цю пору року примхлива. Холодостійкі 
рослини, такі як морозник, пролісок чи кро-
кус, добре пристосовані до цього, та навіть 
більше – вони з’являються і цвітуть, тільки-
но зійде сніг. Однак більшість садових дерев 
та кущів все ж не здатна протистояти різким 
змінам тепла на холод. Перші пагони та квіт-
ки ще доволі чутливі, особливо до різких ко-
ливань температури повітря та пізніх замо-
розків. У результаті слабкі рослини можуть 
підмерзнути чи навіть загинути, а сильні від-
чують стрес, призупинять свій ріст та розви-
ток і всі сили спрямують лише на виживання 
та відновлення пошкоджених ділянок.

ВИПЕРЕДИТИ ПРИМХИ ПОГОДИ
Аби попередити таку реакцію, треба слід-

кувати за прогнозом погоди. У разі різкого 
похолодання, а особливо заморозків, чут-
ливі до різких коливань температури куль-
тури бажано укрити до потепління. Однак 
передбачити погоду не завжди можливо, 

Представники флори втрачають декора-
тивність, врожайність, починають чахнути чи 
навіть вже майже загинули? Різноманітність 
хвороб, які можуть навесні прокинутися у ва-
шому саду, може бути велика. Рослини, як 
і  люди, можуть страждати від бактеріальних 
і рибних інфекцій, уражень вірусами та ін-
шими захворюваннями. Інфекції можуть по-
ширюватися повітряним шляхом, зберігатися 
в ґрунті на рештках, передаватися з насінням, 
розсадою і саджанцями. Особливо активу-
ються по весні ті хвороби, збудники яких за-
лишаються з минулого року. 

ЯК ВБЕРЕГТИ РОСЛИНИ 
ТА ДОПОМОГТИ ВЖЕ ХВОРИМ? 

1крок Рослини, які ростуть в одному місці, 
потрібно постійно підживлювати комп-

лексними біодобривами, мікроелементами, 
а  також профілактично обробляти біофунгі-
цидами на упередження та запобігання хво-
робам. Для рослин, які плануєте висаджувати, 
вибирайте місце в саду з найбільш підходящи-
ми для них умовами – міцна і здорова рослина 
здатна сама протистояти хворобам та стресам. 

2крок Це боротьба з грибними та бакте-
ріальними хворобами рослин. Обробку 

біофунгіцидами проводять, коли вже ідеаль-
ним виходом стане застосування біопрепа-
рату Мікохелп® – потужного багатофункціо-
нального мікробного засобу з пролонгованою 
фунгіцидною дією. Перевага препарату в тому, 
що Мікохелп® містить крім грибів бактерії та 
фітогормони росту рослин. А саме: 

• Гриби роду Trichoderma – два штами са-
профітних грибів-антагоністів, що ефектив-
но діють проти хвороб кореневої системи 
(коренева гниль, чорна ніжка та ін.) та при-
гнічують розвиток цілої низки інших фіто-
патогенів. Гриби проникають безпосеред-
ньо в корінь і утворюють ектомікоризу, яка 
допомагає підвищувати стійкість рослин 

а це означає, що треба в першу чергу під-
вищити загальну стійкість рослин до 
стресів. Це допоможе зеленим улюблен-
цям пережити примхи мінливої весняної 
погоди, а також не втратити декоративність 
навіть при несприятливих умовах влітку, 
тобто з мінімальними втратами перенести 
заморозки, засуху, зливу, короткочасне по-
холодання чи сильну спеку. 

Розпочинати зміцнювати витривалість 
рослин треба ще на початку весни, щойно 
набухнуть бруньки чи з’являться перші па-
гони у трав’янистих багаторічників. І в цьому 
вам допоможуть біопрепарати Азотофіт®-р, 
Живе добривотм та Липосам®. Сумісне за-
стосування цих препаратів підвищує стій-
кість рослин до несприятливих умов навко-
лишнього середовища. Вони стають менш 
вразливими до перепадів температури. 
А  якщо дерева піддалися заморозкам, така 
бакова суміш відновить вегетацію рослин.  

У складі – бактерії, які продукують БАР (біо-
логічно активні речовини): амінокислоти та 
фітогормони, які мають антидотну та антистре-
сову дію, регулюють ріст, налагоджують обмін-
ні процеси в рослині, забезпечують стійкість. 

З  настанням тепла в саду прокидаються багаторічні рослини – дерева,
кущі та їх трав’янисті «друзі». Для усіх них найбільшою загрозою на-
весні є пізні заморозки. 

Вбережемо рослини 
від весняних заморозків

ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ 
ДОПОМОЖЕ:

 Зміцнити рослини ще до настання 
несприятливих факторів
 Мінімізувати наслідки від стресу
 Прискорити процес відновлення 
рослинних клітин та нормалізувати 
ріст та розвиток, якщо рослини все ж 
постраждали від заморозків

Розведіть 35 мл Живого добриватм та 35 мл 
Азотофіт®-р + Липосам® у 10 л води і обприскайте 
рослини. Процедуру бажано повторити 2–4 рази 
з інтервалом 7–10 днів.
 

Додавати Прилипач треба таким чи-
ном: спочатку розчинити Липосам®, потім 
підмішати біопрепарати. Одного пакетика 
Липосаму® (8 г) достатньо для 1 порції ро-
бочого розчину. 

Біопрепарат не лише покращить азотне 
живлення та зміцнить рослини, а й приско-
рить та подовжить фазу цвітіння, підвищить 
урожайність, прискорить дозрівання плодів 
та поліпшить їх якість.

 
ПРОБУДИТИ НАСІННЯ
Зазвичай, всі ми необроблене насіння 

просто замочуємо у воді або слабкому роз-
чині марганцівки. Та набагато ефективніше 
використати для цього спеціальний засіб – 
біоактиватор Азотофіт®-р + Липосам®, 
який дозволяє розчину препарату, в якому 
замочується насіння, краще закріпитися на 
насінні. Оброблені біопрепаратом насінини 

дружніше та швидше проростають та дають 
міцніші сходи, що здатні протистояти будь-
яким хворобам.

Посортоване насіння замочіть 
на 1,5–2 години у розчині, про-

мокніть і зразу висійте або просушіть 
у затіненому місці до сипучого стану. 

Обробку насіння треба про-
водити у затінку, уникаючи 

прямих сонячних променів.

Порада: залишок розчину 
можна використати для поли-

ву кімнатних та інших рослин для їх 
підживлення.  

+ +
10 л
води

+ +
35 мл 35 мл

У день висіву насіння розведіть 35 мл біоактиватора 
Азотофіт®-р у 0,5 л води. Окремо розведіть Липосам® 
(8 мл) у воді до однорідного розчину в пропорції 1:1. 
Після ретельного перемішування в розчин Липо-
саму® додайте розчин препарату Азотофіт®-р.

35 
мл

+ +
+

0,5 л 1:1

+++
8 мл

до несприятливих умов навколишнього се-
редовища, всмоктувати поживні речовини 
та боротись із збудниками захворювань.

• Bacillus subtillis – бактерії-антагоністи 
збудників бактеріальних та грибних хвороб. 

• Azotobacter – азотфіксуючі мікроорга-
нізми, що забезпечують рослини біологіч-
ним азотом, вітамінами та фітогормонами. 

• Enterococcus – анаеробні молочнокис-
лі бактерії, які виробляють амінокислоти та 
інші біологічно активні речовини, що пригні-
чують розвиток шкідливих мікроорганізмів. 

• Enterobacter – аеробні бактерії, що по-
ліпшують фосфорне та калійне живлення 
рослин, зв’язують атмосферний азот, при-
гнічують збудників хвороб.

Мікохелп® лікує та тривало захищає від 
широкого спектра хвороб, таких як кореневі 
гнилі, борошнистої роси, іржі, парші, альтер-
наріозу, фітофторозу, септоріозу, фузаріозу, 
бактеріозів та ін.   

Біофунгіцид Мікохелп® не викликає 
звикання у збудників хвороб, безпеч-
ний для людей, тварин та бджіл. Більш 
того, після обробки покращується за-
безпечення рослин вологою та ніве-
люються наслідки від стресу після різ-
ких перепадів температури та посухи. 

Препарат також можна використовувати 
для оздоровлення ґрунту, де Мікохелп® 
пригнічує фітопатогенів та підвищує біоло-
гічну активність корисних мікроорганізмів. 

Для профілактичної обробки овочевих 
культур закритого та відкритого ґрунту, 
суниці та декоративних рослин під час ви-
саджування: 

розведіть 1 пакетик (20 г) у 10 л 
води (із розрахунком 300–500 мл 
робочого розчину на 1 рослину), 
та 20 г препарату у 10 л води 
для обробки малини, винограду, 

для обробки 1 сотки розведіть 
1 пакетик (20 г) у 10 л води і обро-
біть рослини за допомогою обпри-
скувача, попередньо процідивши 
робочий розчин. Для лікування 

10 л

10 л

смородини та інших ягідних кущів, також 
саджанців плодових дерев із розрахунком 
0,5-1 л на один саджанець. Робочий розчин 
треба вилити у лунку перед посадкою.

рослин розчин препарату Мікохелп® можна 
вносити і під корінь. Процедуру бажано по-
вторити 4 рази з інтервалом у 3–4 тижні. 

Для обприскування під час вегетації 

Перед висівом насіння в рядок роз -
ведіть 1 пакетик (20 г) у 5 л води.

Пролийте або обприскайте ґрунт 
(на 1 сотку), після чого розрихліть його.+
Висівати насіння дозволяється одразу 
після обробки ґрунту.

Надійний 
захист 
від хвороб 

Р  ослини навесні прокида-
ються, а разом з ними і… 
збудники хвороб, що пере-

зимували на залишках рослин 
у ґрунті, у муміфікованих плодах, 
в бруньках та опалому листі. 
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Для обробки приготуйте робочий роз-
чин. Робити це треба у декілька етапів. 

1. Вилийте один набір Фітоцид® + 
Прилипач у ємність та додайте воду (1:1), 
перемішайте суміш до однорідності. 

2. Доведіть об’єм робочого розчину до 5 л. 

3. Додайте 35 мл Азотофіту®-р.

Важливо! Розчин треба використову-
вати у день приготування, а обприску-
вати – у затінку, ввечері або вранці.

Для захисту від шкідників не завадить 
посадити між рядками коріандр, нагідки, 
квасолю або кріп – вони відлякують ворогів 
від картоплі. З цією ж метою також бажано 
додавати у кожну посадкову яму пригорщу 
деревної золи. 

Садимо
картоплю!

Перші вітаміни 
з теплиціКартопля – чи не основний продукт харчування у нашій країні. 

Тож її вирощує кожен, хто має ділянку. Та й чому дивуватися, адже 
сама культура доволі невибаглива і врожайна. 

Перші посіви можна здій-
снювати вже у березні. 
Треба лише підготувати 

ґрунт, обробити насіння про-
ти хвороб та підживити сходи, 
тільки-но вони з’являться. 

 

ЗДОРОВИЙ

ЗАПОРУКА 
ДОБРОГО 
ВРОЖАЮ

Чому потрібно застосовувати 
Органік-баланс®:

• оздоровлює та покращує структуру  
 ґрунту

• пригнічує розвиток збудників 
 грибних та бактеріальних хвороб 

• прискорює розкладання рослинних
 решток 

• збагачує корисними біологічно-
активними речовинами, покращує
родючість та стан грунту   

• підвищує вміст  
азоту в ґрунті.

+› +›
1:1 5 л

У затінку викладіть бульби одним шаром на плівці, 
обприскайте робочим розчином, 
дайте обсохнути та висадіть.

Висаджувати бульби можна, коли ґрунт 
прогріється на глибину до 10–12 см та 
встановиться тепла погода без загрози 
пізніх заморозків. Адже вже за -1–3 °С моло-
ді пагони гинуть. Слушний час висаджувати 
бульби в ґрунт підкаже сама природа – за-
цвіла черемха та бузина.

Посадковий матеріал має бути якісним  – 
без гнилі та сильних пошкоджень. Розмір 
бульб також має значення – чим вони більші, 
тим швидше дозріють та дадуть більший вро-
жай. Щодо сортів, то бажано суміщати ранні 
з пізніми, щоби було що збирати влітку та з 
чого можна було б зробити запаси на зиму. 
Рання картопля дає врожай першою, проте 
бульби погано зберігаються, натомість піз-
ня нарощує масу повільніше, до самої осені, 
проте саме вона вирізняється лежкістю. 

Однак перш ніж братися до лопати, карто-
плю треба заздалегідь підготувати – про-
ростити, аби пробудити сплячі вічка. Для 
цього за декілька тижнів до посадки роз-
кладіть бульби в один шар у світлому місці з 
температурою 18–20 °С. Якщо погода ще не 
стала досить сприятливою, аби висаджува-
ти, перенесіть картоплю у більш прохолод-
ніше місце – з температурою 10–14 °С, тоді 
пагони не будуть витягуватися.  

Перед самою посадкою бульби потріб-
но обробити фунгіцидом та стимулятором 
росту, щоб пагони росли швидше та залиша-
лися здоровими. Для цього якнайкраще під-
ходять біопрепарати – біоактиватор росту 
Азотофіт®-р та біофунгіцид із прилипачем 
Фітоцид® + Прилипач. Перший зміцнить 
рослини, підвищить їх стійкість та пришвид-
шить ріст, а другий захистить від широкого 
спектра збудників хвороб.

Таким же розчином (див. вище) біопре-
паратів Азотофіт®-р + Фітоцид® із При-
липачем провести обробку картоплі по 
листу при появі сходів 5–10 см. 

Тільки-но зійде сніг та пригріє сонечко, 
можна розпочинати вирощувати в неопа-
люваній теплиці першу зелень – цибулю 
та салат, а також редис. Взимку це також 
можливо, але лише якщо вона опалюється 
та має освітлення, бо у сильні морози тепли-
ця промерзає, а без світла рослини витягу-
ються та чахнуть. А от у березні світловий 
день вже доволі тривалий, і сонце нагріває 
повітря у закритому просторі.

ЧОМУ САМЕ ЦІ КУЛЬТУРИ? 
Бо вони холодостійкі і продовжують рос-

ти навіть за низьких температур, а отже їм не 
страшні холодні ночі. До того ж вони відно-
сяться до скороспілих і дають перший вро-
жай вже через декілька тижнів, як з’являться 
перші сходи. 

 Для посіву навесні треба обирати 
ранні сорти – саме вони добре рос-
туть за низьких температур та коли 
мало світла, а от пізні менш витри-
валі до холоду, проте краще витри-
мують спеку і не цвітуть через неї 
завчасно.

ДІЄМО! 
Для того аби рослини активно пішли 

в  ріст, їм треба забезпечити гарні стартові 
умови. Для цього у ґрунт в першу чергу
треба внести АзоТофіТ®-Т. Препарат 
підвищить родючість ґрунту та простиму-
лює схожість насіння. Для цього під час по-
сіву додайте у борозни або лунки потроху 
препарату. 

Самі насінини також треба оброби-
ти. Найкращим рішенням стане застосу-
вання біофунгіциду Фітоцид® (у парі з при-
липачем). Він захистить майбутні сходи від 
кореневих гнилей, борошнистої роси, ін-
ших хвороб. 

У подальшому для повноцінного та швид-
кого розвитку рослини бажано підгодову-
вати. Це завдання на «відмінно» виконає 
ХелпРост® для овочевих культур. До його 
складу входить ідеально збалансований 
комплекс першочергових компонентів, 
важливих саме для цієї групи рослин: біль-
ше 16 видів амінокислот, полісахариди, ві-
таміни групи В, макро- та мікроелементи, 
хелатовані продуктами метаболізму мікро-
організмів. 

Органомінеральне добриво ХелпРост®
 стимулює та покращує ріст рослин
 підвищує їх стійкість до стресів
 покращує продуктивність та холодо- 

         стійкість

+0,5 л
води1 пакет

(набір)

› ›
1,5–2 год

Приготуйте розчин препарату як на ма-
люнку (або одного на бо ру біофунгіциду 
з Прилипачем) та замочіть у ньому насіння 
на 1,5–2 години, після чого посійте його. 

15 мл
+

Препарат можна застосо-
вувати у баковій суміші 
із фунгіцидом Фітоцид®, 
додаючи до робочого 
розчину 35 мл добрива. 

Підживлювати культури треба, як тільки
з’являться сходи. 

Для їх обприскування розве-
діть ХелпРост® для овочевих 
культур (35–70 мл у  8–10  л 
води), обприскайте рослини. 

 Робити це потрібно у 
похмуру погоду або вве-
чері чи вранці.                      

Майте на увазі! Перед тим як ви-
саджувати у ґрунт, потрібно його 
оздоровити. Обробляючи Органік 
баланс® відкритий ґрунт та у теплиці, 
ви обеззаражуєте його від грибних 
та бактеріальних збудників хвороб.

Біопрепарати БЕЗПЕЧНІ для людини, 
тварин та ґрунтових мікроорганізмів.  

›
+15 мл

ФІТОЦИД®

35 мл

8 мл
ПРИЛИПАЧ

35 мл
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ХелпРост® для кімнатних та садових 
квітучих рослин повністю засвоюється рос-
линою. Добриво:
 забезпечує здоровий розвиток рослин 

і тривале цвітіння
 збільшує кількість бутонів і сприяє ін-

тенсивному забарвленню квітів
 підвищує імунітет рослин і захищає від 

грибних та бактеріальних хвороб
 підтримує загальну декоративність 

рослин

ДЛЯ КОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
 

полийте кімнатних красенів 2–3 рази 
за вегетаційний період з  інтервалом 
7–10 днів розчином 35 мл/1–2 л води.

     Рослини з прозорим, зборис-
тим, ворсистим листям обприску-
вати не можна – для них підходить 
лише кореневе підживлення.

ХелпРост® для кімнатних та 
садових рослин можна засто-
совувати й для подовження збе-
рігання зрізаних квітів. 

На 1 букет розведіть 15–35 мл препара-
ту в 1 л води та поставте в розчин щойно 
зрізані рослини на 1–2 години. Якщо бу-
кетів багато, вам знадобиться розчин – 
35–70 мл/5–7 л води.

1 Застосовувати обидва препарати 
можна в баковій суміші. Для цього розве-
діть спочатку набір Фітоцид®+Прилипач 
у воді в співвідношенні 1:1, ретельно пере-
мішайте й доведіть об’єм розчину до 10 л. 
Потім додайте 35 мл Азотофіту®-р. 

Готовим робочим розчином об-
прискайте хвойне дерево або кущ.

Для стійкого результату повторіть 
процедуру 3–4 рази з інтервалом 
7–10 днів.

Візьміть до уваги! Обробляти можна 
лише в похмуру суху погоду чи ввечері.

2 Надалі хвойні дерева та кущі потріб-
но підживлювати органо-мінеральним до-
бривом ХелпРост®, до складу якого вхо-
дять спеціально підібрані для цієї групи 
рослин поживні речовини: понад 16 видів 
амінокислот, полісахариди, вітаміни гру-
пи В, органічні кислоти (лимонна, янтарна 
та ін.), макро- та мікроелементи, хелатова-
ні продуктами метаболізму мікроорганіз-
мів. Препарат:
  зміцнює імунітет рослин 
 стимулює та покращує їхній ріст 
 підвищує стійкість рослин до стресів 
 вберігає від хлорозу 
 сприяє інтенсивному забарвленню

Препарат надійно захистить рослини від 
широкого спектра збудників хвороб, а в парі 
з  Азотофітом®-р значно зміцнить імунітет, 
простимулює ріст і розвиток та підвищить 
декоративність. Підживлювати можна шля-
хом поливу під корінь або обприскуванням. 

У першому випадку приготуйте 
розчин 35 мл у 10 л води та полий-

те їх із розрахунком 5–10 л, залежно від 
віку рослини, на одне дерево чи кущ. Для 
обробки по листу ту ж саму кількість пре-
парату розведіть у 8–10 л. 

Підживлювати хвойні рослини ба-
жано 4–5 разів кожні 14–28 днів.

Важливо! Перед кореневим піджив-
ленням препаратом ХелпРост® хвой-
ну рослину треба добре полити.  

3 Якщо рослини вже вражені грибними 
й бактеріальними хворобами, в їхньому лі-
куванні допоможе потужний препарат на 
основі грибів роду Trichoderma та комплек-
су корисних мікроорганізмів МікоХелп®. 

Розчиніть пакет препарату в 10  л 
води, полийте під корінь рослини. 

Обробку потрібно проводити після 
дощу або попередньо проливши 
звичайною відстояною водою.

по 2  г препарату. Актуальним буде такий 
варіант і для тих рослин, які не потребують 
пересаджування. Для цього необхідно «роз-
крити» верхній шар ґрунту та підсипати під 
корінь 2 г препарату АзоТофіТ®–Т, після чого 
загорнути ґрунтом та пролити водою. Таке 
підживлення дає старт розвитку рослинам 
після весняного пробудження. 

ПЕРЕСАДИВШИ РОСЛИНИ, ПОЛИЙТЕ ЇХ  
розчином біопрепарату Живе добриво™. 
Він забезпечить рослини збалансованим 
живленням завдяки корисним бактері-
ям, що входять до його складу, підвищить 
стійкість до несприятливих умов та захис-
тить ваших зелених підопічних від широ-
кого спектра збудників хвороб, без ефекту 
звикання. 

 

ІДЕАЛЬНО ЗБАЛАНСОВАНЕ ЖИВЛЕННЯ
ВАШИХ ЗЕЛЕНИХ УЛЮБЛЕНЦІВ

забезпечить спеціальне органо-мінераль-
не добриво ХелпРост® для кімнатних та 
садових квітучих рослин, до складу якого 
входить більш як 16 видів амінокислот, по-
лісахариди, вітаміни групи В, макро- та мі-
кроелементи, хелатовані продуктами мета-
болізму мікроорганізмів, макроелементи.  

Пересаджування 
кімнатних рослин

Кімнатні рослини вже в березні почи-
нають стрімко рости. Та задля цього їм по-
трібне повноцінне живлення, яке вони 
отримують, поглинаючи поживні речовини 
з ґрунту. Субстрат, як би ви не підживлюва-
ли рослини, з часом все одно виснажується. 
Та й сам кімнатний житель розростається – 
нарощує кореневу та зелену масу. Тож на 
початку весни рослини бажано пересадити 
в нові, більші за розміром горщики, а ста-
рий субстрат замінити на новий, збагачений 
гумусом та корисними речовинами. 

Порада: Молоді рослини та ті, що 
швидко ростуть, не завадить пере-
саджувати кожен рік. Ті, що ростуть 
повільно, та дорослі екземпляри – 
достатньо раз на 2–3 роки.

Аби кімнатні рослини швидше укорінили-
ся в новій «домівці», до субстрату потрібно 
підмішати біоактиватор Азотофіт®-т. 

15 г препарату1 ретельно змішайте з не-
великою кількістю ґрунту для кімнатних 
рослин, потім отриману масу перемішайте 
із залишком ґрунтової суміші. 
1 Вказана кількість препарату розрахована на 
15 кг субстрату. 

АБО під час посадки можна просто під-
сипати під корінь кожної рослини в лунку 

Одні з домашніх 
« в и х о в а н ц і в » 
на зиму скида-

ють листя й порина-
ють у  глибокий сон, 
інші продовжують ве-
гетувати, але майже 
не ростуть. Проте з на-
станням весни всі вони 
активуються й потре-
бують «комплексного 
харчування» та певно-
го простору для росту. 
Вихід один – пересади-
ти в новий субстрат і 
внести добрива.

+ на
15 г 15 кг субстрату

ґрунт
 для кімнатних 

рослин

+5 л
води

Для підживлення 
розведіть у 5 л води 
35 мл добрива та 
полийте рослини. 

Вносити препарат можна 
раз на 7–14 днів без обме-
жень.

35 мл2–3 рази
через
7–10 днів

1–2 л
води

+

Відновлення хвойних 
декоративних кущів 
та дерев після зими

Хвойні декоративні кущі та дерева на-
весні нерідко мають доволі хворобливий 
вигляд – хвоя втратила яскраве забарвлен-
ня, місцями видніються прогалини в кроні, 
деякі ділянки взагалі висохли чи пожовтіли. 
Усе це наслідки сильних морозів взимку, ви-
снаження після тривалого дефіциту вологи 
та поживних речовин. Це часта проблема 
вічнозелених рослин, адже вони продо-
вжують вегетувати навіть узимку, особливо 
в сонячні дні, – споживають поживні речо-
вини та випаровують вологу. А от відновити 
баланс рослинам із промерзлої землі важ-

Допомогти вічнозеленим рослинам після вис-
нажливих морозних місяців не так складно – 
підживити та обробити фунгіцидами. 

ко, тому вони змушені виживати лише на 
власних резервах. Тож навесні, коли ґрунт 
відтане, у першу чергу треба відновити ре-
зерви рослини та обробити фунгіцидом, аби 
зміцнити імунітет і подолати вже наявних 
збудників хвороб, якщо такі є.

 Швидко та ефективно подолати висна-
ження рослини допоможе Азотофіт®-р.
 Пригнітити наявних збудників хвороб 
та провести їх профілактику – біофунгі-
цид на основі життєздатних клітин проду-
цента Bacillus subtilis Фітоцид®+Прилипач. 

ЛАЙФХАКИ З ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ

На 1 букет 
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Корисний 
дикорос

Тільки-но земля прогріється та стане від-
носно тепло, на кожному кроці починають 
продавати пучечки схожих на конвалію 
листочків з яскраво вираженим часнико-
вим запахом. Це черемша – перша весняна 
зелень з унікальним складом. 
 Адже вона багата вітамінами А, В і С, мі-
неральними солями, ефірними маслами та 
фітонцидами. 
 Якщо вживати черемшу, можна нормалі-
зувати обмін речовин, підвищити імунітет 
та запобігти застуді. 
 З рослини можна готувати салати, соуси, 
пасту та навіть пироги, сушити, маринувати, 
засолювати. При цьому вживати в їжу мож-
на всі частини рослини, навіть цибулини.

ПРИБОРКАННЯ ЛІСОВОЇ ЖИТЕЛЬКИ
Тож не дивно, що все більше городників 

замислюються над тим, аби оселити черем-
шу на приватній ділянці. До того ж вона ви-
різняється абсолютною невибагливістю.

Головне при цьому – створити умови, на-
ближені до природних: знайти місце у затінку 
і з вологим ґрунтом (в ідеалі – під деревом) 
та замульчувати посадку. Черемшу, звісно, 
можна посадити і на сонці, але тоді вам до-
ведеться постійно її поливати. 

Підживлювати черемшу не обов’язково, 
проте не завадить внести на грядку ком-
пост та пізніше ним мульчувати посадку.

 Черемша схильна розростатися. 
Аби цього не трапилось, по периме-
тру грядки вкопайте бордюрну смугу.

Найшвидший та легший спосіб виростити 
черемшу – посадити цибулини. Робити 
це треба восени, у вересні-жовтні. Саджати 
як лук-сівок – рядками на відстані в 20  см 
одну від одної із проміжком приблизно 
40 см між рядками. Після посадки треба по-
лити грядку та замульчувати компос-
том, торфом чи листовим перегноєм. 

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
Загалом, у повну силу рослини увійдуть 

на 5–6-й рік. А поки що у перший рік цибу-
линам треба дати набратися сил – збирати 
лише невелику кількість листків та зрізати 
суцвіття. В подальшому листя можна збира-
ти у  більшому обсязі, залишаючи третину 
для живлення цибулини. 

На 4 порції: ∙ 4 філе куриної грудки ∙ сіль ∙ мо-
лотий чорний перець ∙ 4 ст. л. рослинної олії

Для масла з черемші: ∙ 1 пучок черемші 
∙ 1 червона цибулина ∙ сіль ∙ молотий чорний 
перець ∙ 1 ст. л. соку лимона ∙ 4 ст. л. рубленої 
петрушки ∙  250 г розм’якшеного вершкового 
масла

1. Черемшу обполоснути, обсушити паперовим руш-
ником і порубати. Цибулину очистити і порубати. Змі-

Черемша відома багатьом господиням, адже це найперша вітамінна 
зелень, якою можна ласувати вже наприкінці березня.

шати з черемшею, петрушкою і маслом. Приправи-
ти соком лимона, сіллю і перцем. 
2. Викласти отриману масу на вистелену харчо-
вою плівкою робочу поверхню і сформувати ков-
баску діаметром 3 см. Загорнути в плівку і поклас-
ти в морозильну камеру на 1 год.
3. Філе вимити, обсушити і натерти сіллю і перцем. 
Обсмажувати на рослинній олії близько 7 хв. 
4. Охолоджене масло з черемші нарізати кру-
жальцями і подати з обсмаженим філе. За бажан-
ням доповнити овочевим салатом.

ЗЕЛЕНЕ МАСЛО У ДУЕТІ З НІЖНИМ КУРЯЧИМ ФІЛЕ

Черемшу також можна вирости-
ти з  насіння, проте це значно довше та 
складніше. На це знадобиться не менше 
3 років. Спочатку треба проростити насіни-
ни і виростити розсаду. Потім пересадити 
її на ділянку та дорощувати 2 роки. Після 
цього можна пересаджувати ще доволі 
молоді рослини на постійне місце в саду. 
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