
з мікробними препаратами ТМ Жива Земля 

Доповідач: Хоменко Тетяна Олексіївна 
комерційний директор ТОВ ТД БТУ-Центр 



Стадії стресу: 

Стрес – це сукупність всіх неспецифічних змін організму, 

що виникають під впливом будь-якого фактора (стресора) 

Перша 

Друга 

Третя 

Тривоги –синтезуються стресові білки, гальмується поділ і ріст 
клітин. 

Адаптації – частково відновлюються вихідні фізіологічні 
параметри та структури. 

Відновлення – виникає в разі припинення дії негативного фактора 
й відновлення функцій організму. 
Виснаження – виникає при посиленні стресового впливу до 
летальних меж з наступним пошкодженням і загибеллю. 



• Світло  

•Опади 

• Температура 

• Газовий склад повітря 

• Структура ґрунту 

• Фізико-хімічні властивості 

ґрунту 

• Водний режим ґрунту 

• Вплив мікроорганізмів 

• Вплив інших рослин 

• Вплив тварин 

Стресові чинники, які впливають на ріст та розвиток рослин 

• Пестицидне навантаження 

• Обробіток ґрунту 

• Система удобрення 

Кліматичні 

Едафічні 
Біотичні 

Антропо-

генні 



 
Вплив стресу на потенціал урожайності 

 

 
Негативні наслідки. 

 Що робити? 

 



Антистресант 
+ живлення 

0,5 л/га 

Активатор росту 
 та розвитку 

0,3 л/га 
 

Прилипач + захист  
0,25 л/га 



Мікроорганізми 

- Бактерії-антагоністи патогенних для рослин 
грибів та бактерій 

- пригнічують ріст Pseudomonas cepacia, ряд 
видів Fusarium, Penicillium  та інших 

фітопатогенних мікроорганізмів 

- Синтезують антимікробні речовини - 
антибіотики полієнового ряду 

- В процесі життєдіяльності продукують БАР: 
фітогормони, амінокислоти, вітаміни, ферменти 

тощо. 

 

Амінокислоти 

 - Мають антистресову/антидотну дію — від 
посухи, фітотоксичної дії пестицидного 

навантаження  

- Регулюють ріст і розвиток рослин 

- Забезпечують стійкість рослин до дії 
патогенів 

- ефективносте використання макро- і 
мікроелементів  

Мікроорганізми, БАР 



 

Ауксини 

- Стимулюють розтяг 
клітин 

- Регулюють ріст 
коренів і пагонів 

- Сповільнюють 
процеси старіння  

- Стимулюють розвиток 
верхівкових бруньок і 

затримують ріст бічних 

 

Гібереліни- 
Стимулюють поділ і 
розтягування клітин 

- Стимулюють ріст 
пагонів  

-Сповільнюють 
настання цвітіння 

-Стимулюють цвітіння у 
довгоденних рослин в 
умовах короткого дня 

   Цитокініни 

  -  Стимулюють 
клітинні поділи 

- Затримують старіння  

- Активізують 
метаболізм, 

прискорюють синтез 
білків 

 

Особлива роль фітогормонів 



Агрохолдинг СВАРОГ, Чернівецька обл.,2016 рік 

Дикват 1 л/га 

Культура: соняшник 



ПП «Агросистема Плюс» , Київська обл., 2016 рік 

Ацетохлор 1,5 л/га 
+ Прометрин 1,5 л/га 
(Харнес+Гезагард) 

Культура: соняшник 
Гібрид:  НК Долбі 



КЕРНЕЛ, ТОВ «Юнігрейн Агро», Полтавська обл., 2016 рік 

S-металохлор, атризин 4 л/га  
Флурохлорідон 
(Примекстра ТZ Gold, Рейсер) 

+4,68ц/га 
150 грн/га 

+4800 
грн/га 

Культура: соняшник 
Гібрид:  НК Долбі 



НДСФГ Колача Є.Й. Волинська обл., 2016 рік 

Біопрепарати для порівняння 

Культура: Пшениця  
озима 
Сорт: Миронівська 65 



Висновок 

1. Стресу  рослині уникнути неможливо, але можна попередити, зменшити негативну 
дію, відновити фізіологічні процеси 

2. Технологія «STOP СТРЕС» дозволяє:  
 

- вирішити проблему пестицидного навантаження 
 

- Сформувати імунітет та стійкість до стресових умов середовища 
 

- Регулювати ріст та розвиток 
 

- Забезпечує збалансоване живлення та покращує засвоєння поживних  елементів 

 
3. Висока рентабельність   

  


