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ЗМПЛЕКСНА СИСТЕМА ВИРОЩУВАННЯ 
ВОЧІВ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ
РАЇНІ ТА У СВІТІ СТРІМ КО  РОЗВИВАЄТЬСЯ ОРГАНІЧНЕ 
ЗБНИЦТВО. ГОЛОВНА МЕТА ОРГАНІЧНОГО РУХУ —  ПО- 
ВЕННЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮ - 
ТІ ҐРУНТІВ ТА ДО ВКІЛЛЯ. ЦЕ ДОСЯГАЄТЬСЯ Ш ЛЯХОМ 
ОЩ УВАННЯ П РО ДУКЦІЇ БЕЗ ДО ДАВАННЯ Х ІМ ІЧ Н И Х  
Т И Ц И Д ІВ , ЯКІ М О Ж У ТЬ  НЕГАТИВНО ВП ЛИВАТИ 
ІДОРОВ'Я РОСЛИН, ҐРУНТУ І В КІНЦ ЕВОМ У РЕЗУЛЬТА-
- НА ЗДОРОВ'Я ЛЮ ДЕЙ.

Іовенко С. А , д-р с.-г. наук,
роном  з питань овочівництва компанії «БТУ-ЦЕНТР»

2016 році Кабінетом Міністрів України була прийнята галузева 
плексна програма «Овочі України —  2020». Головна ідея програ-
-  забезпечити українців високоякісною овочевою продукцією 
020 року обсягом 15 млн т. Основними інструментами визначено 
овадження у відкритий ґрунт енергоефективних, адаптованих 
■юлогій, розбудову інфраструктури та створення механізмів 
авління. У технологіях важливе значення відводять застосу- 
ню ефективних біопрепаратів, які не чинять шкоди довкіллю, 
оровлюють екосистему й водночас збільшують урожайність, 
ншуючи собівартість продукції.
еред великої кількості компаній в Україні, які самостійно ви- 

Зляють біопрепарати, слід виділити компанію «БТУ-ЦЕНТР», чия 
здукція представлена підТМ «Жива земля» (лінійки для захисту 
кивлення рослин, оздоровлення ґрунтів тощо). Ці біопрепарати 
жна використовувати як в інтегрованому овочівництві (у по- 
нанні з хімічними ЗЗР), так і в органічному, що підтверджується 
кнародним сертифікатом Огдапіс БіапсІагсІ.
Агрономи компанії«БТУ-ЦЕНТР» надають безкоштовні консульта- 
та за потреби розробляють технології вирощування, враховуючи 
обливості кожного господарства. Так було і в господарстві Ана- 
пія Требукіна, що знаходиться у Вінницькому районі Вінницької
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області. Фермер вирощує овочі у відкритому ґрунті. Технологія 
вирощування передбачала застосування комплексу біопрепаратів, 
об'єднаних у програми «Оздоровлення ґрунту та підвищення родю
чості», «Здоровий старт», «5ТОР-Стрес». До програми «Оздоровлення 
ґрунту та підвищення родючості» входить біодеструктор Екостерн®, 
який ефективно розкладає рослинні рештки, збільшує біологічну 
активність ґрунту, оздоровлює його й запобігає деградації. «Здо
ровий старт» передбачає використання природного активатора 
росту Азотофіт®, до складу якого входять живі природні асоціативні 
бактерії АюІоЬасґег, здатні виділяти гормони росту (фітогормони) 
і розвитку рослин, фіксувати атмосферний азот, пригнічувати ріст 
фітопатогенноїмікрофлори. «5ТОР-Стрес» завдяки використанню 
антистресанту Органік-Баланс®, активатора росту й розвитку Азо
тофіт і прилипача Липосам® забезпечує зняття стресу рослини та 
регулювання ростових процесів.

Кожна технологія вирощування овочів розпочинається із основ
ного обробітку ґрунту. Для кращого розкладання рослинних решток 
в умовах господарства Анатолія Требукіна в основний обробі
ток ґрунту застосовано біодеструктор Екостерн® нормою 1 л/га 
(іфото 1,2). Навесні ґрунт був пухким, під час механізованого ви
саджування розсади садильний апарат не забивався рослинними 
рештками. Кінець весни і початок літа 2018 року характеризувалися 
посухою, тому належно спрацювала програма «5ТОР-Стрес», де за 
допомогою поливу використано біопрепарати Органік-Баланс® 
у нормі 0,5 л/га, Азотофіт-р нормою 0,8 л/га та Липосам® 0,7 л/га. 
Результат роботи програми було помітно вже на 3-4  добу: листки 
набули темно-зеленого забарвлення, вони були структурованими, 
відновилися ростові процеси рослин.

Щоб попередити поширення захворюваності рослин, викорис
тано почергово біофунгіциди ФітоХелп® нормою 2,0 л/га (специ
фікується на знищенні збудників бактеріозів та грибних патоге- 
нів) і МікоХелп нормою 3,0 л/га (комплексна дія проти збудників 
грибних хвороб, бактеріозів та інших шкідливих мікроорганізмів).
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Інсектицидний захист від шкідників забезпечували біопрепара
ти Бітоксибацилін-БТУ®-р у нормі 8 л/га та Лепідоцид-БТУ® у нормі 
7 л/га. Основу препаратів становлять бактерії ВасіІІиз Діигіпдіепзіз, 
які призводять до загибелі або порушення розвитку шкідників 
і зниження плодючості комах у дорослих стадіях. Препарати за
безпечували тривалий захист рослин, стримували поширення 
шкідників упродовж 10 діб.

Комплексне застосування біопрепаратів у господарстві Анатолія 
Требукіна за вирощування помідор у відкритому ґрунті розсадним 
способом сприяло швидкому укоріненню рослин за рахунок забез
печення кореневоїсистеми поживними елементами та органічними 
сполуками, пришвидшувало початок основних фаз росту і розвитку, 
пригнічувало діяльність патогенних мікроорганізмів. Бактерії, що 
становлять основу біопрепаратів, сприяли формуванню більшої 
кількості плодів ранньо- та середньоранніх сортів, їхнє застосу
вання забезпечило збільшення загальної врожайності до 38,5 т/га, 
або на 22%, збільшення товарності продукції до 80%, покращення 
смакових якостей, а за зовнішніми ознаками плоди відповідали 
вимогам стандарту (фото 4,5).

У фазу формування генеративних органів з метою забезпечення 
якісного і повноцінного врожаю для позакореневого підживлення 
застосовували біодобриво ХелпРост® овочі у нормі 2,0 л/га. Це 
біодобриво добре себе зарекомендувало не лише в господарстві 
Анатолія Требукіна. За рахунок застосування препарату в поєд
нанні з препаратами Органік-баланс® нормою 1,0 л/га та Липосам® 
нормою 1,0 л/га в умовах Уманського НУС вага цибулини часнику 
збільшувалася до 47 г, діаметр цибулини становив 5,2 см, а врожай
ність товарної продукції —  17,3 т/га.

Варто зазначити, що застосування комплексної системи вико
ристання біопрепаратів значно впливає на біометричні показники 
продуктових органів і на загальну врожайність рослин. Наприклад, 
в умовах дослідного поля Вінницького НАУ вага коренеплодів

столових буряків збільшувалася на 8% і становила 213-222 г, а діа
метр коливався від 8,1 до 8,5 см. Водночас органічне вирощування 
столових буряків і використання рекомендованих доз біопрепаратів 
сприяло підвищенню врожайності коренеплодів у середньому до 
41,0-42 т/га по сортах Носівський плоский та Червона куля. Бактерії, 
які входять до складу препаратів, своєчасно забезпечували рослину 
елементами живлення, впливали на процеси росту та формування 
стандартного коренеплоду, зменшували кількість патогенноїмікро- 
флори й шкідників.

Під час вирощування капусти білоголової у відкритому ґрунті в 
господарстві Гончаренка В. В. (Вінницький р-н Вінницької області) 
комплексне застосування біопрепаратів сприяло швидкому при
живанню рослин за рахунок забезпечення кореневої системи по
живними елементами та органічними сполуками, оптимізувалися 
ростові процеси впродовж вегетації. Діяльність бактерій позитивно 
вплинула на збільшення біометрії рослин та продуктового органу ка
пусти. Застосування біопрепаратів збільшило загальну врожайність 
до 71,8 т/га та підвищило товарність продукції до 92% (фото 3, б).

Комплексна система застосування біопрепаратів компанії«БТУ- 
ЦЕНТР» сприяє нормалізації ростових процесів рослин в умовах 
відкритого ґрунту, захищаєїх від стресових чинників, шкодочинних 
організмів та забезпечує збільшення товарної врожайності овочів. 
Водночас отримана продукція характеризується кращими показни
ками хімічного складу і має більший попит на споживчому ринку.

БТУ-ЦЕНТР
Б І Ш Т Е Х Н Ш Л О Г І Я  У К Р А Ї Н И

(044 ) 594  38  83, (067 ) 492  51 60 
шшш.Ьїи-сепІег.сот
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