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ЗДОРОВИЙ 
СТАРТ 

ПЕРЕДПОСІВНА 
ОБРОБКА 
НАСІННЯ 



Збільшує енергію проростання насіння 

Підвищує стійкість до хвороб 

Продукує: 

АУКСИНИ 
ГІБЕРЕЛІНИ 

ЦИТОКІНІНИ 



Захист від грибкових захворювань кореневої системи: 

Потужна бактерицидна та фунгіцидна дія 

КОРЕНЕВА 
ГНИЛЬ 

ЧОРНА 
НІЖКА 

ФУЗАРІОЗИ 



Trichoderma – ефективно 
діє проти хвороб 

кореневої системи та 
пригнічуює розвиток 
низки фітопатогенів 

Bacillus subtillis – 
пригнічуює розвиток 

збудників 
бактеріальних та 

грибкових хвороб.  

Azotobacter –
забезпечуює рослини 
біологічним азотом, 

вітамінами та 
фітогормонами. 

Enterococcus – пригнічуює 
розвиток шкідливих 

мікроорганізмів. 

Enterobacter – поліпшуює 
фосфорне та калійне 

живлення.  



Утворення корисної 
ризосфери на поверхні 

коренів рослини 

Засвоєння елементів 
живлення з ґрунту та 

добрив 



• Безпечні та ефективні мікроелементи у 
формі біологічно-активних хелатів 

• Підвищення схожості та енергії 
проростання насіння  

• Стимулює інтенсивний ріст кореневої 
системи 



Закріплення засобів захисту та 
живлення рослин на поверхні насіння 

Забезпечення тривалого контакту 
ЗЗР з обробленою поверхнею 

Утримання вологи в насінні 



Біопрепарати БТУ 
МікоХелп, 

л/т 
Азотофіт, 

л/т 
Липосам, 

л/т 

Бакова суміш 
засобів 
захисту 

Обробка насіння  
перед посівом 

Дослід 2 0,5 0,3 + 

Контроль (без обробки 
біопрепаратами) 

Дослід 

27,00 ц/га 31,30 ц/га 
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Дослід 

4500 

77 

4481 

Додатковий дохід 

від використання 

біопрепаратів-

БТУ, грн/га 

Витрати на 

придбання 

біопрепаратів-

БТУ, грн/га 

Прибуток від 

використання 

біопрепаратів-

БТУ, грн/га 



Біопрепарати БТУ Біокомплекс-БТУ-р, л/т Липосам, л/т 

Обробка насіння  
перед посівом 

Дослід 1,5 0,3 

Контроль (без обробки 
біопрепаратами) 

Дослід 

56,10 ц/га 62,10 ц/га 





0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Дослід 

1980 

72 

1908 
Додатковий дохід 

від використання 

біопрепаратів-

БТУ, грн/га 

Витрати на 

придбання 

біопрепаратів-

БТУ, грн/га 

Прибуток від 

використання 

біопрепаратів-

БТУ, грн/га 





Дослід: 
- Рослини мають гарно розвинену 

листову поверхню 
- Коренева система без ознак уражень 

кореневими гнилями 

Контроль: 
- Рослини розвинені слабше 
- Спостерігається поодиноке ураження 

листової пластини 
- Коренева система розвинена слабше, 

явно пригнічена кореневими 
гнилями, вторинні корені розвинені 
слабо 
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ННЦ «Інститут землеробства НААН»  

Перевірка на зараженість через 10 днів. 

Дослід  - 18.06.15р. 








