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НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО
ВИРОБНИЦТВА

Розробка технології вирощування ягід у
насадженнях із мінімальним пестицидним
навантаженням з поступовим переходом до
замкнутого циклу безпестицидного (органічного)
виробництва на сьогодні є актуальним питанням.



Сад є багаторічним біоценозом, в якому поряд з культурними
рослинами (домінантами) співіснують цілий ряд представників
корисної і шкідливої мікро-флори і -фауни.

ЩО УСКЛАДНЮЄ ВИРОЩУВАННЯ
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ?
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Типовий для промислового саду монокультурний характер
вирощування багаторічних насаджень створює постійно високий
інфекційний фон, що призводить до погіршення загального
фітосанітарного стану плодових насаджень.
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ЩО УСКЛАДНЮЄ ВИРОЩУВАННЯ
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ?



Відсутність чітко розробленої «органічної» схеми
застосування біопрепаратів в багаторічних насадженнях.3

ЩО УСКЛАДНЮЄ ВИРОЩУВАННЯ
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ?



ТЕХНОЛОГІЇ  «БТУ-ЦЕНТР» У САДІВНИЦТВІ

«Родючий
грунт»

«Жива крапля»

«Захист та 
живлення» 

«Стимулювання
коренегенезу»«Мікоризація»

«Стоп-стрес»

«Біодеструктор
у саду»



Біопрепарати ТМ «Жива Земля»,,
сертифіковані в органічному 

землеробстві
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«Ґрунтами необхідно 
користуватися так, ніби ми 

взяли їх в борг у своїх 
дітей, а не одержали в 

спадок від батьків!»

ПРОГРАМА «РОДЮЧИЙ ГРУНТ»



Розробка комплексу заходів
щодо створення
оптимальних умов для росту 
і діяльності кореневої
системи рослин

Добре функціонує
коріння - нормально 
розвивається і надземна
частина

Агрохімічне і 
фітосанітарний
(фітопатологічне) 
обстеження ґрунту

ВИ ОТРИМАЛИ НОВУ ДІЛЯНКУ ...

ПРОГРАМА «РОДЮЧИЙ ГРУНТ»



ПРОГРАМА «РОДЮЧИЙ ГРУНТ»



ІСНУЮЧІ НАСАДЖЕННЯ

I-ІІ. МікоХелп (1-2 л/га) 
+ Граундфікс (4-5 л/га)

ІІІ-ІV. МікоХелп (1-2 л/га) 
+ Органік баланс дестр. (2-3 л/га)  

оздоровлення грунту + оптимизація живлення рослин

ПРОГРАМА «ЖИВА  КРАПЛЯ»



Норми внесення
препаратів і кратність
обробок коригується

виходячи з результатів
постійного фітосанітарного

та агрохімічного
моніторингу

ПРОГРАМА «ЖИВА  КРАПЛЯ»



КІЛЬКІСТЬ ГРИБІВ У ЗРАЗКАХ ҐРУНТУ, % 
ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ
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КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
САДОВИХ РОСЛИН

(ОРГАНІЧНІ І ІНТЕГРОВАНІ СХЕМИ)

ПРОГРАМА «ЗАХИСТ ТА ЖИВЛЕННЯ»



Розроблені, затверджені і застосовуються технологічні
карти застосування мікробних препаратів.

МАЛИНА РЕМОНТАНТНА



ЯБЛУНЯ ЗИМОВІ ТА ОСІННІ СОРТИ



ФУНДУК



У насадженнях
ведеться постійний
моніторинг розвитку
шкідливих організмів.
Технологічна карта 
коригується залежно
від його результатів і 
погодних умов!
За бажанням партнерів
складається
інтегрована схема 
захисту і живлення з 
включенням як 
хімічних, так і 
біопрепаратів.

ПРОГРАМА «ЗАХИСТ ТА ЖИВЛЕННЯ»



ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ

ПРОГРАМА «ЗАХИСТ ТА ЖИВЛЕННЯ»



ДІЯ БІОФУНГІЦИДІВ НА ЗБУДНИК
ХВОРОБИ

контроль

Мікохелп

Фітохелп



ПРОЯВ ПАТОГЕННОЇ МІКРО- І МІКОФЛОРИ

 контроль опыт

Контроль

Дослід



ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ

ПРОГРАМА «ЗАХИСТ ТА ЖИВЛЕННЯ»



ДІЯ СУМІШІ БІОІНСЕКТИЦИДІВ БІТОКСИБАЦИЛІН-БТУ (7 Л/ГА) 
ТА ЛЕПІДОЦИД-БТУ (4 Л/ГА)

Личинки американського
білого метелика

Попелиця



ПРОГРАМА «ЗАХИСТ ТА ЖИВЛЕННЯ»
У садах

внаслідок застосування біопрепаратів за 
позакореневого внесення 

- зменшилася на 70-50 % ураженість 
надземних органів хворобами та 

пошкодження шкідниками; 

- збільшилася кількість антагоністів 
патогенної мікрофлори.



ПОЗАКОРЕНЕВЕ ЖИВЛЕННЯ. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ
РОСТУ І ПЛОДОНОШЕННЯ

Перша половина вегетації Друга половина вегетації

ПРОГРАМА «ЗАХИСТ ТА ЖИВЛЕННЯ»



 Це ефективне органо-мінеральне

добриво (3 в 1), у якому як і

мінеральна, так і органічна частина

хелатованих мікроелементів разом

включаються в метаболізм рослин, що

сприяє підвищенню урожайності при їх

застосуванні та захисті її від стресів.

ПРОГРАМА «ЗАХИСТ ТА ЖИВЛЕННЯ»



Це комплексний препарат для мікоризації з посиленим

захистом від патогенів.

Основна дія препарату:

•Утворення ендо-ектомікоризи
•Фунгіцидна та бактерицидна  дія

ЗАСТОСУВАННЯ: обробка насіння зернових, олійних, овочевих,
плодово-ягідних культур та хвойних.

Біопрепарат МІКОФРЕНД має державну реєстрацію, а
також дозволений до застосування в органічному
землеробстві.

БІОПРЕПАРАТ  МІКОФРЕНД 
– ПРЕПАРАТ 3-ГО ПОКОЛІННЯ



ВИГЛЯД КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ, 
8.09.2017



УТВОРЕННЯ МІКОРИЗИ НА КОРЕНЯХ 
ЧОРНИЦІ СОРТУ ДРАЙПЕР ЗА ДІЇ ПРЕПАРАТУ 

МІКОФРЕНД (ПРАВОРУЧ). ЗБІЛЬШЕННЯ  
Х160.  20 ДНІВ



ЧЕРЕЗ 35 ДНІВ



АҐРУС, КАФЕДРА САДІВНИЦТВА НУБІП УКРАЇНИ 

КОНТРОЛЬ                                            ДОСЛІД



Дякую за увагу!

Щедрих   Вам  урожаїв!
Тел. +38067-829-40-72

silenko@btu-center.com


