
Волога випаровується і знову повертається 
у вигляді опадів, рослини для свого росту і 
розвитку використовують органічну речо-
вину ґрунту, відмираючи, самі перетворю-
ються в органіку тощо. Візьмемо наприклад 
ґрунт. Це величезний, чітко збалансований 
мікросвіт, у якому кожен вид мікроорганізмів 
має своє місце і своє значення. Злагоджена 
взаємодія різних біологічних угруповань до-
помагає утримувати баланс усіх ґрунтових 
процесів.

І це до тих пір відбувалося так, доки не 
втрутилась Людина. Вона стала обробляти 
грунт, сильно його удобрювати, сіяти, з глибо-
ким переконанням у тому, що це на користь 
грунту і на користь рослинам, що вирощу-
ються. Тому що головна мета – це врожай. 
Чим більше, тим краще. А про грунт, його 
біологічний світ, взаємозв’язки з навколи-
шнім середовищем – забувають. При цьому 
попутно виникають проблеми: хвороби рос-
лин, шкідники, стреси, які Людина пов’язує із 
ворожою дією зовнішніх сил, а не з активним 
втручанням у життя грунту. У результаті вона 
(Людина) затрачає все більше сил і грошей, а 
результат або той самий, або навіть гірший і 
гірший. І тоді наступає розуміння: «Мабуть, не 
дарма Природа все так влаштувала?».

Якщо подивитися на незаймані ліси або 
цілинні землі, то у них практично завжди є 
волога, рослини ростуть і плодоносять, якщо 
навіть їх ніхто не підживлює, і рослини на та-
ких ділянках здорові і шкідників практично 
немає.

У чому ж причина?
А причина у збереженні балансу видів і 

розвитку тих самих угруповань, які прино-
сять взаємну користь всім ґрунтовим меш-
канцям. Одне з таких сприятливих співтова-
риств є МІКОРИЗА. 
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Мікориза
Чи задумувалися Ви про те, 

наскільки все гармонійно 
влаштовано в природі? 

  Людмила Дацько, к.с.-г.н. 
Інститут водних проблем і меліорації

допомагають утворюватись та розвиватись 
мікоризі. Технологія землеробства з викорис-
танням мікробних біопрепаратів забезпечує 
здорову екологію і має високу рентабель-
ність. 

Багато грибів здатні вступати в тісні симбі-
отичні, тобто взаємовигідні, зв’язки з росли-
нами, утворюючи мікоризу, яку ще називають 
«грибокоренем» («myco» – гриб і «rhiza» – ко-
рінь). Найцікавіше явище природи, яке довго 
для вчених було загадкою. Аналіз наукових 
літературних джерел за останні десятиріччя 
свідчить про те, що симбіоз грибів і рослин 
з утворенням мікоризи є дуже поширеними 
і охоплює біля 85 % вищих  рослин на Землі. 
В процесі їхнього симбіозу гриби отримують 
доступ до продукту фотосинтезу - глюкози, 
оскільки самі не в змозі синтезувати само-
стійно через відсутність хлорофілу. У свою 
чергу мікориза діє подібно насосу, постача-
ючи рослинам необхідні поживні мінеральні 
речовини і воду. Найважливішим є здатність 
забезпечувати рослини фосфором, що сти-
мулює фотосинтез і, як наслідок –  процеси 
синтезу: вітамінів, білків, жирів, крохмалю. А 
також мікориза зміцнює імунітет, гормональ-
ний статус  рослин. Рослини, на коренях яких 
утворилася мікориза, краще пристосовані до 
навколишнього середовища, вони більшою 
мірою захищені від несприятливих екологіч-
них умов, включаючи посуху, негативні тем-
ператури, засолення і забруднення грунту і 
повітря. Крім того, симбіоз мікоризоутворю-
ючих грибів і рослин сприяє формуванню 
стійкості рослин проти дії патогентів і навіть 
шкідників.

Виділяють три види мікоризи: ектотрофну 
(зовнішню), ендотрофну (внутрішню) та екто-
ендотрофну (змішану). Коротко зупинюся на 
кожному виду. 

Ектотрофна мікориза характерна більше 
для дерев’янистих рослин і досить рідко зу-
стрічається у трав’янистих. При такій мікоризі 
на коренях вищої рослини є зовнішній чохол 
із гіф гриба, від якого у зовнішнє середовище 
простягаються вільні гіфи гриба. Власних ко-
реневих волосків корінь при цьому не має. 
Їхню функцію виконує мікориза.

Ендотрофні мікоризи характерні для біль-
шості трав’янистих рослин  і у цьому випад-
ку гриб знаходиться в основному всередині 
тканини кореня рослини і лише на незначну 
відстань виходить назовні. Мікориза прак-
тично не помітна на поверхні кореня росли-
ни у зв’язку з тим, що значна частина міцелію 
гриба проникає всередину клітин кореневої 
системи. Кореневі волоски при цьому не зни-
кають. 

Досить розповсюджена у  рослин мікори-
за перехідного типу – екто-ендотрофна. Гіфи 
гриба у цьому випадку густо обплітають ко-
рінь вищої рослини зверху і той же час дають 
рясні відгалуження, які проникають вглиб ко-
реня. Мікориза може утворювати цілі комуні-
кативні мережі і об’єднувати декілька рослин 
і тим самим приносити користь кожній з них.

Отже, мікориза активно допомагає рос-
линам засвоювати макро- і мікроелементи 
з важкодоступних (малорозчинних) сполук 
ґрунту, що збільшує врожайність вирощу-
ваних культур за меншої потреби добрив та 
води. До речі, внесення високих, не науково 
обґрунтованих, норм мінеральних добрив 
пригнічує ріст мікоризи. Використання міко-
ризи дозволяє аграрію не тільки заощадити 
на добривах, але й вирішити багато проблем, 
які виникають при вирощуванні здорової 
рослинної продукції. А сама продукція набу-
ває високих споживчих якостей.

Та, оскільки Людина втрутилась у природні 
процеси, які відбуваються у ґрунтах, багато 
взаємозв’язків порушено і їх потрібно віднов-
лювати. Це можна зробити завдяки внесенню 
біопрепаратів, що містять спори грибів, здат-
них утворювати мікоризу, а також бактерії, які 

Гіфи гриба Ендотрофной мікоризи. 
Проростають в середину  тканин кореня, не 
змінюючи його вигляд.
Корінь не втрачає корінців.
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Звичайно можна купити у магазинах або 
садових центрах уже готовий грунт, тим 
більше що виробники гарантують досить 
високу якість. Можливо це і так, але не 
завжди. Тому все таки ліпше готовити само-
му ґрунтосуміші для вирощування розсади. 

Ґрунтосуміш для розсади повинна міс-
тити всі необхідні для рослини поживні 
речовини (макро- і мікроелементи) і в не-
обхідних пропорціях. Надлишок того чи ін-
шого елемента також шкідливий рослинам, 
як і нестача. Ґрунтосуміш повинна бути 
розпушеною, пористою, легкою за грану-
лометричним складом. Реакція ґрунтового 
розчину має бути нейтральною. Підвищена 
кислотність ґрунту негативно впливає на 
ріст і розвиток більшості культур за раху-
нок зменшення надходження у рослину 
ряду макро- і мікроелементів. Лужність 
ґрунту також шкідливо впливає на рослини 
за рахунок розчинення токсичних з’єднань 
марганцю, алюмінію, заліза, бору та інших, 
а також погіршення фізичних властивостей 
ґрунтів. Не менш важлива вимога - ґрун-
тосуміш повинна бути чистою, без хворо-
ботворних мікроорганізмів, які можуть 
згубно вплинути на розсаду.

Добре, якщо ґрунт з Вашої земельної 
ділянки відповідає всім вищеперерахова-
ним вимогам. Але такий ґрунт може бути 
недостатньо забезпечений поживними 
речовинами, а також він може містити хво-
роботворні бактерії або гриби, оскільки 
сезон вирощування культур закінчився, а 
перед настанням стабільних морозів ґрунт 
потрібно уже заготовити. Також ґрунтосу-

міші можна приготувати самим. Для цьо-
го підійдуть такі складові: дернова земля, 
низинний торф, компост, пісок та інші. Але 
при приготуванні таких ґрунтосуміші не 
виключено, що у ній можуть бути присутні 
хвороботворні мікроорганізми. 

Багато хто рекомендує для знезаражен-
ня ґрунту його прожарити у духовці або 
пролити окропом. Я, як ґрунтознавець, не 
рекомендую застосовувати такий метод, 
оскільки поряд знищенням шкідливих мі-
кроорганізмів, Ви вбиваєте також корисні. 
Тому для оздоровлення ґрунту використо-
вуйте препарат – «Органік-баланс». 

Цей біопрепарат можна застосовувати 
перед посівом насіння, при пікіруванні 
розсади,  висаджуванні розсади у відкри-
тий або закритий ґрунт, а також при пере-
саджуванні кімнатних рослин. 

До складу біопрепарату входять різ-
ні мікроорганізми. Одні – фіксують азот 
із повітря та забезпечують ним ґрунт, а в 
подальшому і рослини. Другі – покращу-
ють фосфорно-калійне живлення рослин 
та допомагають підвищити ефективність 
внесених мінеральних добрив. Треті – при-
гнічують розвиток хвороботворних мікро-
організмів, які живуть у ґрунті. Четверті 
мікроорганізми та продукти їх життєдіяль-
ності – ферменти, прискорюють розкла-
дання рослинних решток у декілька разів 
швидше. 

При висіванні насіння на розсаду, пікі-
рування розсади або висаджування кім-
натних рослин беруть приготовану ґрун-
тосуміш із корисними мікроорганізмами. 

ВІДВЕРТ

У лютому пора вже задумуватися про вирощування розсади 
перців, баклажанів, томатів, а з часом квітів, гарбузових 
та інших культур. Тому правильна підготовка ґрунту – є 

запорукою майбутнього врожаю.

Готуємо ґрунтосуміші
для вирощування розсади Готують її наступним чином: беруть 2 

мл препарату (для цього можете вико-
ристати звичайний шприц) і розчина-
ють у 1 л води, а потім з пульверизатора 
зволожують ґрунт. Ґрунтосуміш після 
обприскування повинна бути злегка во-
гкою. Після цього вона повинна дозрі-
ти. Для дозрівання необхідний темний 
целофановий пакет, потім у нього вкла-
дають грунт і за можливості випускають 
повітря та міцно зав’язують. Тримають 
мішок із ґрунтом за кімнатної темпера-
тури орієнтовно 2-3 тижні. 

Під час висаджування розсади у відкри-
тий ґрунт або теплиці чи парники беруть 
5-20 мл препарату, розводять у 5 л води і 
обприскують 1 сотку земельної ділянки. 
Потім за допомогою оброблювальних ін-
струментів (лопати, плоскорізу Фокіна, 
культиватора або ін.) заробляють препарат 
у ґрунт.

Оздоровлювач ґрунту «Органік-баланс» 
можна застосовувати без побоювання, 
оскільки він не токсичний для людей, тва-
рин і комах. Потрібно пам’ятати, що розчин 
готують у день обробки ґрунтових сумішей 
або ґрунту. За необхідності розведений 
розчин зберігають у прохолодному місці не 
більше 4-х годин. Якщо обробку проводять 
у відкритому або закритому ґрунті, то уни-
кають дії сонячних променів, краще вранці 
або ввечері.
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Даний гриб не токсичний для людини, 
тварин, бджіл, риб, не накопичується у воді 
і ґрунті, а також рослинах. На основі цього 
гриба створено різні форми біопрепаратів 
для боротьби з хворобами рослин. Діючою 
основою препаратів є не тільки спори і мі-
целій, але й продукти метаболізму. У проце-
сі розвитку триходерма синтезує широкий 
спектр антибіотиків, які руйнують кліткові 
стінки фітопатогенних грибів, а також виро-
бляють рістстимулюючі для рослин речови-
ни. Цей гриб здатен пригнічувати більше 60 
видів патогенів.

У такій універсальності триходерми не-
має нічого дивного, адже цей гриб є одним 
із самих найпоширеніших на планеті. Проте 
заселеність сільськогосподарських ґрунтів 
дуже низька, оскільки впливає глибокий об-
робіток ґрунту, внесення високих норм міне-
ральних добрив та пестицидів.

У процесі своєї життєдіяльності триходер-
ма активно розкладає органіку, утворюю-
чи рухомі з’єднання азоту, фосфору і калію, 
вивільняючи вуглець та збагачуючи ґрунт 
іншими поживними речовинами. Причому 
триходерма робить це настільки інтенсивно, 
що у сільському господарстві її інколи вико-
ристовують для переробки (деструкції) соло-

ми на полях.
При попаданні спор у кореневу систему 

рослин (ризосферу) утворюється симбіоз 
грибів з коренями – мікориза, тому значно 
покращується живлення рослин. За наявно-
сті харчування, вологи і температури +12-
+28 °С міцелій триходерми росте дуже швид-
ко – від 20 до 30 мм у сутки. 

Тому компанією БТУ-центр на основі гри-
ба Trichoderma та бактерій Bacillus subtillis, 
Azotobacter, Enterococcus, Enterobacter був 
створений багатофункціональний мікроб-
ний препарат (біофунгіцид) МікоХелп® з про-
лонгованою фунгіцидною дією для оздоров-
лення ґрунту та захисту рослин від патогенів.

Переваги препарату МікоХелп® порів-
няно з препаратом триходерміном. 

У препараті МікоХелп®, крім гриба 
Trichoderma, є наступні мікроорганізми-бак-
терії, які виконують такі функції:
•	Bacillus subtillis – бактерії-антагоністи 

збудників бактеріальних та грибкових 
хвороб. 

•	Azotobacter – азотфіксуючі мікроорганіз-
ми, що забезпечують рослини біологіч-
ним азотом, вітамінами та фітогормона-
ми.

•	 Enterococcus – анаеробні молочнокислі 

ВЛАСНИЙ Д СВІД

МікоХелп – рятівник рослин
бактерії, які виробляють амінокислоти 
та інші біологічно-активні речовини, що 
пригнічують розвиток шкідливих мікро-
організмів.

•	 Enterobacter – аеробні бактерії, що по-
ліпшують фосфорне та калійне живлен-
ня рослин, продукують біопротектори, 
зв’язують атмосферний азот, пригнічують 
збудників хвороб.

Це створює потужну лікувальну та тривалу 
захисну дію проти збудників хвороб: коре-
невих гнилей, чорної ніжки, альтернаріозу, 
фітофторозу, ризоктоніозу, септоріозу, фуза-
ріозу, бактеріозів та ін. 

На відміну від препарату Триходермін, Мі-
коХелп® знімає стрес  від різких перепадів 
температур і посухи, покращує забезпечення 
рослин вологою Крім того, процес оздоров-
лення ґрунту відбувається за рахунок пригні-
чення фітопатогенів та підвищення біологіч-
ної активності ґрунту.

Триходерма (Trichoderma) – це гриб-антагоніст, який використо-
вують у сільському господарстві для боротьби з різними хво-
робами рослин (фітофтора, фузаріоз, борошниста роса, чорна 

ніжка, курчавість персика, парша, мілдю, оїдіум та ін.).
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Що таке гумати?
Є великий клас природних 

органічних речовин, про 
які багато чули, однак 

мало хто знає природу їх похо-
дження. Проте з точки зору хімії 
у майбутньому за цими речови-
нами будуть безмежні можли-
вості, а область їх використання 
досить велика. Мова йде про гу-
мінові речовини. 

Що ж таке гумінові речовини? Почне-
мо з їхнього походження, тобто де вони у 
природі знаходяться. Це основна органічна 
складова ґрунту, а також твердих горючих 
викопних корисних копалин та сапропелів 
(озерних мулів). Гумінові речовини утворю-
ються під час розкладання рослинних і тва-
ринних решток під дією мікроорганізмів та 
абіотичних факторів навколишнього при-
родного середовища. Ці речовини сприят-
ливо вливають на структуру ґрунту, покра-
щуючи повітро- і водопроникність.

Історія вивчення гумінових речовин на-
раховує більше двохсот років. Вперше їх 
виділив із торфу і описав німецький хімік 
Ф. Ахард у 1786 році. Німецькі вчені на той 
час розробили перші схеми їх виділення і 
класифікації, а також і вели сам термін «гу-
мінові речовини» (похідні від латинського 
humus – «земля» або «грунт»). У дослідженні 
хімічних властивостей цих з’єднань у сере-
дині 19 століття великий вклад вніс швед-
ський хімік Я. Берцеліус і його учні, а потім 
у 20 столітті російські вчені ґрунтознавці і 
хіміки: М.А. Кононова, Л.А. Христєва, Л.М. 
Олександрова, Д.С. Орлов та інші.

У класичних роботах Л.А. Христєвої та 
М.А. Кононової було вперше описано вплив 
обробки насіння солями гумінових кислот 
(гуміновими речовинами) на ріст і розвиток 
коренів тест-культур. Однак у подальшому 
інтерес хіміків і ґрунтознавців до гумінових 

речовин зменшився, так як було встановле-
но, що ці речовини мають не індивідуальне 
з’єднання, а складну суміш макромолекул. У 
якісь моменти вченим, напевно, здавалося, 
що працювати з цими речовинами зовсім 
неможливо – вони як чорний ящик, у якому 
все відбувається непередбачувано і кожен 
раз по-іншому.

Щоб якось спростити систему, дослідни-
ки запропонували спосіб класифікації гумі-
нових речовин, заснований на їх розчин-
ності в кислотах і лугах. Відповідно до цієї 
класифікації гумінові речовини поділяють 
на три складові:
1. Гумін – залишок, який не розчиняється а 

ні в лугах, а ні в кислотах.
2. Гумінові кислоти – фракція, яка розчинна 

у лугах і нерозчинна у кислотах.
3. Фульвокислоти – фракція, яка розчинна 

як у лугах, так і кислотах.
Гумінові і фульвокислоти, взяті разом, 

називають «гумусовими кислотами». Це 
найбільш рухлива і реакційноздатна компо-
нента гумінових речовин, що бере активну 
участь в природних хімічних процесах.

Де зустрічаються гумінові речовини? 
Гумінові речовини зустрічаються у приро-
ді майже скрізь. Їх вміст у морських водах 
становить 0,1-3 мг/л, у річкових – 20, а у 
болотах – до 200 мг/л. У ґрунтах їх кількість 
становить від 1 до 12 %, при цьому найбіль-
ша кількість їх знаходиться у чорноземах. 
Лідери за вмістом цих з’єднань – органоген-
ні породи: вугілля, торф, сапропель, горючі 
сланці. 

Основний метод, за допомогою якого з 
органічного матеріалу виділяють гумінові 
речовини – лужна екстракція розчинами 
калію або натрію. Така обробка переводить 
їх у розчинні солі – гумати калію або натрію, 
які мають високу біологічну активність. Ме-
тод практично безвідходний, тому його ши-
роко застосовують у всьому світі.

Де їх використовують? Спочатку потріб-
но розказати про ту важливу роль, яку гумі-
нові речовини виконують у навколишньо-

му природному середовищі. Використання 
гуматів сприяє екологічному оздоровлен-
ню і зменшенню забруднення ґрунтів, ре-
культивації і відновленню виснажених ґрун-
тів.  Гумати здатні зв’язувати радіонукліди, 
залишкові кількості пестицидів, солі важких 
металів, токсичні речовини, які знаходять-
ся у ґрунті, в нерозчинні та не засвоювані 
рослинами речовинами з’єднання і тому 
забезпечують екологічно безпечну чистоту 
продукції.

За систематичного їх використання по-
кращується структура ґрунту, його буферні 
і іонообмінні властивості, ґрунтові мікро-
організми активізуються. Особливої уваги 
заслуговують адаптогенні властивості – 
гумінові препарати підвищують здатність 
рослин протистояти хворобам, засусі, пе-
резволоженню, переносити підвищенні 
норми мінеральних добрив. Переваги гу-
мінових препаратів полягають у тому, що 
вони підвищують засвоєння поживних ре-
човин з ґрунту, а значить, потрібно менше 
вносити мінеральних добрив без збитків 
для врожаїв.

Застосувати гумати можна на усіх етапах 
росту і розвитку рослин. Способи викори-
стання залежать від бажаного результату 
– покращити енергію проростання насіння, 
стимулювати ріст рослин, поліпшити при-
живлюваність розсади і покращити укорі-
нення саджанців плодово-ягідних культур, 
покращити родючість ґрунтів тощо. Потріб-
но пам’ятати, що правильне використання 
цих добрив є запорукою гарного врожаю. 

Такі добрива:
•	покращують родючість ґрунтів;
•	 стимулюють ріст рослин та зміцнюють 

їх імунітет;
•	 зменшують норму внесення мінераль-

них добрив до 30 %;
•	покращують проростання насіння, 

бульб картоплі чи цибулинних культур;
•	поліпшують якість сільськогосподар-

ської продукції;
•	підвищують урожайність сільсько-
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господарських культур від 15 до 30 % 
залежно від вирощуваної культури та 
типу ґрунту;

•	 зменшують втрати при зберіганні сіль-
ськогосподарської продукції за раху-
нок покращання лежкості.

Як правильно вибрати якісні гумати? 
На ринку представлено багато добрив, які 
класифікуються як «гумат», «гуміновий пре-
парат», «гумінове добриво», «стимулятор 
росту рослин». На що потрібно звернути 
увагу, щоб не витратити даремно гроші? 

При виробництві використовуються різ-
ні види як природної, так і не зовсім при-
родної сировини. До викопних природних 
видів сировини відносяться: вугілля (ле-
онардит), горючі сланці, торф і сапропелі 
(озерний мул). До не зовсім природних ви-
дів сировини можна віднести: лігніни, вер-
микомпост і ряд інших промислових і сіль-
ськогосподарських органічних відходів. 
Серед гуматів, представлених на аграрному 
ринку України, переважають препарати, 
отримані з торфу і бурого вугілля (леонар-
диту). Менше представлені гумінові добри-
ва з сапропелю, біогумусу, лігніну та інших 
видів сировини.

У зв’язку із використанням різних видів 
сировини і різних технологій виробництва 
гумінової продукції, вони відрізняються 
вмістом поживних речовин, властивостя-
ми, ефективністю і екологічною безпекою. 
Крім того для вилучення зі складу сирови-
ни активних біологічних речовин різні ви-
робники використовують наступні екстра-
генти – воду, луг калію або натрію.

Такі добрива містять усі необхідні по-
живні речовини: гумінові кислоти, фуль-
вокислоти, азот, фосфор, калій, вітаміни 
групи В, Е, С, D, Р; біологічно активні речо-
вини, цінні мезо- і мікроелементи: залізо, 
бор, мідь, цинк, магній, марганець, моліб-
ден, кобальт, сірка, кремній, селен; корисні 
мікроорганізми.

    Корсун С.Г., доктор с.-г. наук

Прискорює та підвищує схожість 
насіння та приживлення розсади 
і саджанців.
Стимулює розвиток кореневої 
системи.
Містить корисні азотофіксуючі 
мікроорганізми.

брива, у першу чергу, звертайте увагу на 
сировину, якої вони виготовлені, а також на 
вміст гумінових речовин. 

Не останню роль у виборі гуматів грає 
і основа солі – натрій або калій. Кожному 
агроному відомо, що надлишок натрію 
призводить до зменшення надходження 
калію в клітину. Це елементи-антагоністи. 
Для нормалізації фізіологічних процесів і 
протидії стресам клітинам рослини насам-
перед потрібен калій. Тому гумати калію 
ефективніше і саме вони використовуються 
в рослинництві.

На ефективність внесення гуматів впли-
ває біологічна активність складових ре-
човин. Чим більше біологічно активних 
гумінових кислот, що входять до складу 
препарату, тим більше вони впливають на 
підвищення врожайності та якість продук-
ції. Біологічна активність, в свою чергу, за-
лежить від сировини, з якої видобувають 
гумати. Це може бути сировина, що містить 
як природні гумінові кислоти – гній, ком-
пост, сапропель, торф, буре вугілля, так і 
штучні гуміноподобні речовини, виробле-
ні з побічних продуктів лісопереробної та 
паперової промисловості. Гумати, утворені 
природним шляхом, більш активні і силь-
ніші, ніж хімічно синтезовані, впливають на 
рослину. Активність їх тим вище, чим довше 
проходив процес гуміфікації органічного 
матеріалу. Вона зростає від компосту (пе-
ріод гуміфікації 9-12 міс.) до бурого вугілля 
(70 млн років). 

Тому звичайно  добрива, які вироблені 
на основі викопних  видів сировини будуть 
мати у своєму складі вищий вміст гумінових 
речовин. Особливо високий їх вміст мають 
гумати на основі леонардиту (вміст гумі-
нових речовин до 80%). Отже,  найефек-
тивніший гумат добувають з  леонардиту, і 
виходячи з того, що технологічний процес 
виробництва дуже витратний, вартість якіс-
ного гумату не може бути настільки низь-
кою.

Тому, якщо Ви купуєте якісні гумінові до-
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Не пропустіть нагоди відвідати виставки, 
семінари, де черпайте корисну інформа-
цію, обмінюйтеся досвідом з сусідами, дру-
зями, колегами. 

При перекопуванні ґрунту проведіть об-
робку для його обеззараження та покра-
щення кореневого живлення рослин шля-
хом обприскування розчином препаратів  
Фітохелп (10-20 мл/10-15 л води/1 сотку), 
Фітоцид (20-30 мл/10-15 л води/1 сотку) чи 
Органік-баланс (10 мл на 5 л води/1 сотку). 
Останній препарат ще й покращує розкла-
дання рослинних решток.

Якщо восени не було проведене обрі-
зування смородини, аґрусу та порічок, 
якомога раніше виконайте цю роботу. Об-
різують плодоносні дерева, формують кро-
ни у молодих рослин. Календарно період 
березень-квітень (та лютий за сприятливої 
температури повітря – не нижче мінус 5 °С) 
є одним з кращих для обрізування дерев 
усіх плодових культур. Закінчують обрізу-
вання найменш зимостійких сортів яблуні і 

груші та обрізують усі інші породи і сорти 
(сливу, вишню, черешню, абрикос, грець-
кий горіх, персик). Якщо площа плодових 
насаджень невелика усі плодові культури 
доцільно обрізувати в цей період. Розпоч-
ніть з проріджування загущеної крони де-
рев, вирізавши сухі, підмерзлі, хворі гілки. 
Обрізуючи гілки, не залишайте пеньків, але 
й не завдавайте великих ран. Всі рани після 
обрізування обмазуйте садовим варом або 
пофарбуйте олійною фарбою.

Щоб не допускати перенесення бактері-
альних захворювань під час обрізування 
дерев, слід пилку, ніж чи секатор продезін-
фікувати розчином формаліну, приступаю-
чи до обрізування кожного дерева. 

Весняний строк є кращим для проведен-
ня омолоджувального обрізування старих 
дерев. 

Персик обрізують навесні у фазу «роже-
вого бутону» – у цей час уже добре помітні 
пошкодження морозами.

Весна – час садіння дерев кісточкових 
культур, груші, горіхів. При садінні рослин 
для заправки ямок доцільно буде вико-
ристати АзоТофіТ-Т (15-20 г на ямку) та  
МікоХелП-Т (20 г на ямку)

Навесні, як можна раніше, також можна 
висаджувати суницю, коли ґрунт достатньо 
забезпечений вологою, що нагромадилась 
у зимово-весняний період. При запізненні 

П РАДИ

У вас ще є час — під-
ремонтуйте і купуй-
те садовий інвентар, 

якщо є потреба — придбайте 
добрива, отрутохімікати. Не 
пропустіть нагоди відвідати 
виставки, семінари, де чер-
пайте корисну інформацію, 
обмінюйтеся досвідом з сусі-
дами, друзями, колегами.

із садінням навіть на 5-6 днів після почат-
ку весняних польових робіт погіршуються 
умови зволоження ґрунту, тому при садін-
ні рослини необхідно поливати. Запізнен-
ня із садінням, часто навіть при поливах, 
призводить до загибелі великої кількості 
рослин, особливо посушливою весною. 
Після садіння полийте рослини розчином 

Готуємося 
до весни
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біопрепаратів ХелПросТ укорінювАч 
(35 мл на 10 л води), АзоТофіТ-р (10 мл на 
10 л води) та МікоХелП (20 г на 10 л води) 
та обов’язково замульчуйте ґрунт.

У районах Степу, де зима нестійка і до 
випадання снігу значно знижується темпе-
ратура, у зв’язку з чим можуть пошкоджу-
ватись рослини, суницю висаджують тільки 
навесні у перші 5-6 днів польових робіт з 
обов’язковим поливом рослин.

За несприятливих погодних умов восени 
або в разі відсутності добре підготовленого 
ґрунту чи саджанців для осіннього садіння 
в оптимальні строки смородину висад-
жують навесні відразу після розмерзання 
ґрунту (якомога раніше).

Приживлюються кущі і при садінні в пізні-
ші весняні строки, коли на стеблах бруньки 
проросли. Але за таких умов потрібен ре-
тельний догляд за ними, їх щоденно (при 
відсутності дощів) треба поливати впро-
довж 12-16 днів, до повного відновлення 
життєдіяльності листків.

Весняне закладання малинника потріб-
но вважати вимушеним. Воно обмежуєть-
ся дуже раннім проростанням бруньок на 
кореневищах. Його потрібно провести в 
найраніші і стислі строки, коли тільки по-
чинаються польові роботи. При весняному 
садінні необхідно стежити, щоб не обламу-
вались етіоловані паростки на кореневи-
щі. Садять паростки на глибину кореневої 
шийки. Надземну частину стебел зрізують 
на рівні поверхні ґрунту, потім їх спалюють.

Утримуйте ґрунт у чистому від бур’янів і 
розпушеному стані, а також у забезпеченні 
вологою і поживними речовинами. За та-
ких умов коренева система безперервно 
збагачується повітрям, посилюється життє-
діяльність корисних мікроорганізмів.

Проводьте мульчування ґрунту, особли-
во при вирощуванні дерев та кущів без 
зрошення. Шар мульчі товщиною 4-6 см із 
соломи, перегною, торфу, компосту чи со-
ломистого гною запобігає пересушуванню 
ґрунту, розвитку бур’янів, сприяє кращому 
росту й плодоношенню плодових стебел. 

Мульчують сформовані плодоносні наса-
дження після весняного обробітку ґрунту. 
Мульчуючий матеріал розстеляють всере-
дині смуги або по всій площі з розрахунку 
2-4 кг на 1 кв. м. До мульчі для її оздоров-
лення та розкладання рослинних решток 
можна також додавати орГАнік-бАлАнс 
(10 мл на 5 л води/1 сотку).

Рослинні рештки та ґрунт обприскують 
розчином біопрепаратами орГАнік-бА-
лАнс (10 мл на 5 л води/1 сотку) чи фіТо-
циД (10-20 мл / 10 л води на одну сотку), 
ґрунт розрихлюють, зароблюючи рештки у 
ґрунт.

Також у цей час, за вологої погоди, на 
штамбах і скелетних гілках старих дерев 
обчищають відмерлу кору. Для дезінфекції 
очищених ділянок можна використати роз-
чин біопрепаратів фіТоциД (50 мл на 10 
л води) чи фіТоХелП (30 мл на 10 л води)

Відновлюють побілку штамбів та основ 
скелетних гілок вапняним розчином або 
ж спеціальними фарбами для запобігання 
сонячним опікам. До розчину можна також 
додати вищеназвані біопрепарати.

Надійно зберігайте отрутохімікати. Їх 
зберігайте у спеціальних приміщеннях 
окремо від інших матеріалів, як би герме-
тично вони не були упаковані. Користуй-
теся для цього спеціальними ящиками. На 
всі хімікати треба написати етикетки, або 
продублюйте назви українською мовою 
на упаковці з іноземними написами. От-
рутохімікати слід обов’язково тримати під 
замком, щоб уникнути випадкових отруєнь 
членів сім’ї.

Пильно стежте за появою мишей. До пев-
ного часу вони не шкодять. Але як тільки 
в середині березня навколо дерев утво-
ряться «лійки», вони накидаються на пло-
дові дерева і об’їдають на стовбурах кору. 
Інколи миші пошкоджують садові суниці і 
навіть гризуть бруньки аґрусу.

Якщо на вашій ділянці, в сараях, садово-
му будинку господарюють миші, треба про-
вести затруювання нір, розкласти отруйні 
принади, пастки.

П РАДИ
Слід обов’язково перевірити життєздат-

ність усіх тканин живців, тобто – як пере-
зимували плодові рослини. Щоб дізнатися 
чи пошкоджені однорічні прирости, необ-
хідно гострим ножем зрізати частину кори 
разом з деревиною. Якщо вона світло-ко-
ричнева чи коричнева, то це ознака пошко-
дження морозом. Листкова брунька на та-
кому живці зморщується, стає нещільною.

Хоч уже й минула пора підмерзання са-
дів, але небезпечні березневі опіки кори. 
Ось чому не слід знімати обв’язку зі штам-
бів. Можливе також відмирання кори штам-
бів і гілок в результаті різких коливань тем-
ператури вдень і вночі. 

Слід увесь сад ретельно перевірити після 
зими, обрізати сухі й відмерлі гілки, заліку-
вати рани і дупла на корі штамбів і скелет-
них гілок, причиною яких є поломи, моро-
зобоїни, пошкодження гризунами. Рани 
зачищають ножем до здорової тканини, 
дезінфікують розчином мідного купоросу і 
замазують садовим варом.

Відразу після танення снігу можна розв’я-
зати кущі, підняти пригнуту на зиму малину, 
підв’язати її до опори, прорідити загущені 
кущі смородини.

Бувають зими малосніжні, з частими від-
лигами, коли ґрунт поперемінно то роз-
мерзається, то знову замерзає. При цьому 
відбувається випирання висаджених во-
сени рослин (корінці опиняються зверху). 
Навесні такі рослини пальцями обох рук 
потрібно втиснути в землю. 

RE
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вашого міста

кількості азоту у рослину сприяє тому, що 
листя стає темно-зеленим, супер великим 
і соковитим, цвітіння затримується. Тобто 
можна мовити, що рослина починає «жи-
рувати».

Тому, для того щоб у неквітучих кімнат-
них рослин було інтенсивне та яскраве за-
барвлення листя, гарно нарощувалася ве-
гетативна маса, їх потрібно підживлювати 
добривом ХелпРост для кімнатних неквіту-
чих рослин. Спосіб його застосування:

1. Обприскування - 35 мл на 3-5 л води 
кожні 20-30 діб. Не обприскувати рослини 
з прозорим, збористим, ворсистим листям. 

2. Кореневе підживлення (при посадці, 
пересаджуванні рослин) - 35 мл на 1-2 л 
води з інтервалом 14-20 діб.

Спосіб застосування добрива ХелпРост 
для кімнатних квітучих рослин:

1. Обприскування - 35-70мл на 5-10 л 
води до розпускання бутонів. Також н мож-
на обприскувати рослини з прозорим, збо-
ристим, ворсистим листям.

2. Кореневе підживлення -35 мл на 1-2 л 
води. Полив проводять 2-3 рази за вегета-
ційний період з інтервалом 7-10 діб. 

При правильному догляді за домашніми 
рослинами, вони не тільки будуть трива-
лий час радувати Вас, але і прекрасно при-
крашати інтер’єр кімнати. Все таки вони 
приносить багато радості та позитиву, а 
також допомагають виховувати у наших 
дітей любов до Природи.

Досвідчені квітникарі стверджують, що 
якщо проблеми почалися через пару мі-
сяців після купівлі або посадки кімнатної 
рослини – це може бути пов’язано з не-
правильним освітленням, циркуляцією по-
вітря, поливом або наявності на рослинах 
шкідників або певних хвороб. А якщо про-
блеми почалися дещо пізніше – причиною 
може бути те, що у ґрунті  наявні шкідники 
або хвороби, а також недостатньо пожив-
них речовин.

Якщо Ви визначили, якими хворобами 
або шкідниками уражені рослини, то кра-
ще для лікування використати біопрепа-
рати, адже вони не шкідливі для Вашого 
здоров’я та здоров’я Ваших улюбленців. 
Для цього можете використати наступні:  
біофунгіцид  Фітоцид-спрей або біоінсек-
тицид Бітоксибацилін-БТУ спрей. Ними 
зручно проводити обробку хворих рос-
лин, оскільки випускаються у формі спрею.

Якщо ж все таки причини хвороб знахо-
дяться у ґрунті, то потрібно провести їхнє 
пересаджування. У даному випадку гото-
вий ґрунт можна купити у садових магази-
нах або приготувати ґрунтосуміш самому 
із наступних складових: дернова земля, 
перегній, компост, торф, пісок та ін. Тут як 
уже Вам буде зручно.

На замітку. Основний період, коли про-
водять пересаджування або посадку кім-
натних рослин – це перший місяць весни. У 
цей період із збільшенням довжини світло-
вого дня і підвищенням температури рос-
лини виходять із стану спокою, починають 
інтенсивно рости пагони, листя, формують 
бутони.

Якщо ґрунтосуміш Ви приготували самі, 
то для оздоровлення ґрунту, захисту його 
від різноманітних хвороб, покращення 
живлення потрібно внести біофунгіцид Мі-
коХелп в капсулах. Процес оздоровлення 

На перший погляд здається, що доглядати за кімнатними рос-
линами досить легко. Сонячне світло і вода в міру підси-
хання ґрунту – що ще потрібно квітам для їх чудового росту 

і цвітіння? Однак не все так просто. Якщо Ваші рослинки всихають 
або перестали радувати око – потрібно розібратися у причині.

ґрунту відбувається за рахунок пригнічен-
ня фітопатогенів та підвищення біологічної 
активності ґрунту. Оскільки рослини мо-
жуть часто страждати від перепадів темпе-
ратур та нерегулярного поливу, МікоХелп 
знімає стрес від цих факторів. Капсули роз-
міщують у необхідній кількості ґрунту на 
глибину не менше одного сантиметра.

Також у таку ґрунтосуміш потрібно вне-
сти біоактиватор Азотофіт-т. Клітини при-
родної азотфіксуючої бактерії Azotobacter 
chroococcum здатні фіксувати азот із пові-
тря і постачати його кімнатним рослинам, 
при цьому вони синтезують стимулюючі 
речовини, що сприяють росту рослин, а 
також виділяють фунгіцидні речовини, які 
сприяють захисту рослин від хвороб. Та-
кож Азотофіт-т можна вносити і куплений 
ґрунт. 

А для підживлення Ваших улюбленців 
користуйтеся органо-мінеральними до-
бривами: ХелпРост для кімнатних квітучих 
рослин та ХелпРост для кімнатних некві-
тучих рослин. Їх різниця полягає у дещо 
різному складі за поживними речовинами. 
Зокрема у добриві для не квітучих рослин 
міститься у 20 разів більше азоту. 

Довідка. Азот один з найважливіших 
елементів для живлення рослин і утво-
рення хлорофілу, що грає важливу роль у 
фотосинтезі рослин. Він входить до складу 
складних сполук, з яких будується білок. 
Надає зелений колір рослині, впливає на 
ріст листя і стебел. Надходження великої 

Догляд за 
кімнатними 
рослинами


