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Співпраця з органічними господарствами України 

35 Господарства, що вирощують органічні сертифіковані  
польові культури 

33 Господарства, що вирощують органічні 
сертифіковані  садові культури 

10 Господарств, що вирощують органічні 
сертифіковані  овочеві культури 

63 415 ГА  
Загальна кількість ОРГАНІЧНИХ земель, що обробляються 

за технологіями компанії «БТУ-Центр» 



ПРАЦЮЄМО ВІД СЕЛЕКЦІЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

Виробництво 

Музей штамів, селекція 

Виробничі та R&D 
лабораторії 

4 виробничі лінії,  
промислове та дрібне 

фасування 

Логістичний парк та 
охолоджувальні склади 

Інститут 
прикладних 

біотехнологій 

R&D: розробка і 
впровадження 

інновацій 

Дослідження 
ефективності в різних 

агрокліматичних 
умовах та сумісності з 

ЗЗР та добривами 

Діагностика насіння, 
рослин, ґрунту 

Співпраця з 
українськими та 
закордонними 

науковими установами 

Консультаційний 
центр 

Розробка, адаптація тех. 
рішень для органічних 

та інтегрованих 
господарств 

Агрономічний супровід 
використання 
біопрепаратів 

Маркетинг, підвищення 
обізнаності про 

біотехнології 

Міжнародна 
діяльність 

Дослідження та 
реєстрація 

біопрепаратів 
закордоном 

Участь в міжнародних 
заходах, членство в 

асоціаціях 

Підтримка та розвиток 
партнерської мережі 



ІНТЕГРОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ 

Додавання елементів в технологію господарства 

Врожай 

Високий врожай 

Технологія 
господарства 

Технологія 
господарства 

«STOP СТРЕС» 

«Здоровий 
старт» 

«Родючий 
ґрунт» 

Збереження 
врожаю 

«Здоровий 
лист» 



ОРГАНІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

Роль та місце мікробіологічних  препаратів в органічних технологіях 

1. ОЗДОРОВЛЕННЯ грунтів від збудників грибних та 
бактеріальних хвороб  

2. НАКОПИЧЕННЯ в грунті доступних елементів 
живлення для рослин  

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ високого врожаю, якісної та 
екологічно чистої продукції 

7. ЗБЕРЕЖЕННЯ екології та навколишнього 
середовища 

5. ЖИВЛЕННЯ та стимуляція росту та розвитку рослин 

3. ЗАХИСТ насіння та рослин в період вегетації від 
збудників грибних та бактеріальних хвороб  

4. ЗАХИСТ від шкідників 



Про що не слід забувати в органічному виробництві: 

 Агрохімічний та фітопатологічний аналіз ґрунту  
 Фітопатологічний аналіз насіння 
 Підбір засобів біологічного захисту від хвороб та шкідників 
 Вибір економічно-ефективної системи захисту та живлення 
 Своєчасний моніторинг фітосанітарного стану та проведення обробок 
 Обов’язкове дотримування інструкцій по зберіганню та використанню 

біопрепаратів 
 
 
 
 
 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА 



ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ 

Як застосовувати біопрепарати? 

Зберігання 

Спеціалізовані 
склади 

Температурний 
режим +4… 

Застосування 

У вечірню або 
ранню пору 

Уникнення 
ультрафіолету 

Заробка в ґрунт 

Розведення та 
поєднання в 

бакових сумішах 

Тест на 
сумісність 

бакової суміші 

Зберігання у 
баковій суміші 

4 – 8 год. 

Послідовність 
змішування 

Співвідношення 

Аналіз ґрунту та 
насіннєвого 
матеріалу 

До та після 
внесення 

Підбір 
препаратів 

відповідно до 
наявної 

проблеми 

Внесення 

На 
випередження 

При наявній 
проблемі 



РІЗНИЦЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ 
Яку технологію обрати 
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Компоненти програми та її функції 

РОДЮЧИЙ ҐРУНТ 

Мобілізація  

Р і К 

Покращення засвоєння 
мінеральний добрив 

Пришвидшення 
розкладання пожнивних 

решток 

Оздоровлення 
ґрунту 

Контроль розвитку 
білої гнилі 

Покращення 
структури ґрунту 



ВПЛИВ БІОДЕСТРУКТОРА ЕКОСТЕРН НА 
ФІТОПАТОГЕНИ 
Руйнування хламідоспор пухирчастої сажки під дією препарату ЕКОСТЕРН 
Дослідження ННЦ «Інститут землеробства НААН», метод роздавленої краплі (Фото 
на 20-й день) 

Варіант №1 
Контроль 

Варіант №2  
Біопрепарат для порівняння 

Варіант №3  
Хімічний препарат 

для порівняння 

Варіант №4  
ЕКОСТЕРН 

У варіанті № 4 хламідоспори пухирчастої сажки повністю зруйновані! 



ПАП “Агропродсервіс”, Тернопільська обл., Настасів, 2017 р. 

Культура: горох, Саламанка 
Попередник: кукурудза 

Контроль 
без внесення 

Дослід 
ЕКОСТЕРН 1,5 л/га восени 2016 р. 

ЕКОСТЕРН. РОЗКЛАДАННЯ РОСЛИННИХ 
РЕШТОК – ЗАПОРУКА КРАЩОГО ВРОЖАЮ 

+0,3 т/га! 



СКЛЕРОЦИД – КОМПЛЕКСНИЙ ПРЕПАРАТ 
ПРОТИ ЗБУДНИКІВ БІЛОЇ ГНИЛІ  
У 2017-2018 рр. проведені виробничі (більше 10 000 га) та лаборатарні 
дослідження 

Лабораторні дослідження дії Coniothyrium 
minitans  проти збудників білої гнилі, шляхом 
замочування мікросклероцій у різних 
розчинах Coniothyrium minitans протягом  30 
хв, потім досліджували розвиток склероцій 
протягом 14 днів. 

Контроль (вода) Дослід 

Дослід 2. Мікросклероції з рослин сої 

Контроль (вода) Дослід 

Дослід 1. Мікросклероції з рослин квасолі Дослід 3. Мікросклероції з рослин квасолі 

Контроль (вода) Дослід 



Порівняння рослин з дослідних та контрольних ділянок. 

Область: Львівська, с. Мацошин 
Культура: соняшник 
Тип ґрунту: Лучні середньосуглинкові 

Препарати: Екостерн 1 л/га + Склероцид 3 л/га 
з послідуючою заробкою на глибину 25 см 
Дата внесення препарату: 13.10.2018 р. 

ЕКОСТЕРН+СКЛЕРОЦИД 

Контроль 

Дослід 

Дослід 

Контроль 



ЗДОРОВИЙ СТАРТ 

Компоненти програми та її функції 

Живлення 

Боротьба з  

патогенами 

Активізація 
росту 

Прилипачі 

Мікоризація 
кореневої системи 

Симбіотичні 

бактерії 
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1  Вода (контроль), 10 л/т 86 38 11 49 8 57 - 

2  ФІТОЦИД, р., 1,0 л/т 100 7 0 7 0 7 87,7 

3  МІКОХЕЛП, р., 2 л/т 100 9 0 9 0 9 84,2 

Ефективність обробки насіння озимої пшениці проти збудників пліснявіння насіння 
(Alternaria sp., Fusarium sp.). Лабораторний дослід ННЦ «Інститут землеробства 
НААН» 2017 р.  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОФУНГІЦИДАМИ 



ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОФУНГІЦИДАМИ 

Ефективність  передпосівної обробки насіння пшениці ярої  фунгіцидами  в 
захисті від кореневих гнилей (ННЦ «Інститут землеробства НААН»), 2018 р. 

№ 
вар. 

Зміст варіантів 
Норма 

витрат, л/т 

Фаза  
молочно-воскової стиглості Технічна 

ефективність,  
% Розвиток 

хвороби, % 

Поширеність 
хвороби, % 

1 Контроль (вода) 10-N 11,9 30,8 – 

2 МІКОХЕЛП, р. 2,0  0 0 100 

3 МІКОФРЕНД, р. 2,0  0,6 4,4 95,0 

4 ФІТОЦИД, р. 1,0  0,3 2,1 97,5 

5 
МІКОФРЕНД, р. + 
ФІТОЦИД, р. 

2,0 + 1,0  0 0 100 

6 
МІКОФРЕНД, р. + 
МІКОХЕЛП, р. 

2,0 + 2,0  0 0 100 

НІР05 0,3     



МІКОФРЕНД. ПРИКЛАД УТВОРЕННЯ МІКОРИЗИ НА 
ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ ВНЕСЕННЯ  

Контроль 

1,0 л/га 

1,5 л/га 

2,0 л/га 



Результати дослідження у СФГ «Світанок», Полтавська обл., 2016 рік 

МІКОХЕЛП 

• Культура: Ячмінь ярий 
• Контроль:  
Обробка насіння: Хімічний протруйник  
 (д.р. флудіоксолін, металаксил) – 0,5 л/т  
• Дослід:  
Обробка насіння: Мікохелп – 2 л/т, Органік-
Баланс – 1 л/т, Липосам – 0,3 л/т 

Контроль Дослід 

Дослід Контроль 



Компоненти програми та її функції 

Покращення 
живлення, росту 

та розвитку 

Захист від 
захворювань 

Захист від 
шкідників 

Прилипачі 

ЗДОРОВИЙ ЛИСТ 



ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ 

Біоінсектициди: захист від комах-шкідників 

БІТОКСИБАЦИЛІН – БТУ. Для захисту рослин від комах-шкідників. Також містить 
живі клітини і спори Bacillus thuringiensis (титр препарату не менше 1×109 КУО); 
біологічно активні речовини з інсектицидними властивостями і інші біологічно 
активні продукти життєдіяльності бактерій: амінокислоти, вітаміни, фітогормони. 
Застосовують нормою - 7-15 л/га 

АКТОВЕРМ – БТУ. Інсектицид біологічного походження для захисту рослин від 
шкідників. Містить діючий фактор - комплекс природних авермектинів, а саме 
Аверсектін С (0,2%), який утворюється в процесі життєдіяльності штаму-
продуцента стрептоміцетами Streptomyces avermitilis і має високу інсектицидні і 
акарицидні активність. Застосовують нормою - 2-5 л/га 

ЛЕПІДОЦИД – БТУ. Для захисту від гусениць лускокрилих комах. Містить діючий 
фактор - живі клітини і спори природного інсектицидною бактерії Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki (титр препарату не менше 1×109 КУО); біологічно активні 
речовини з інсектицидними властивостями і інші біологічно активні продукти 
життєдіяльності бактерій: амінокислоти, вітаміни, фітогормони. Застосовують 
нормою - 5-7 л/га 



ФІТОЦИД 
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Ефективність позакореневої обробки (на III, IV, VIII етапах органогенезу) 
проти борошнистої роси на ярій пшениці 

Контроль (Вода) Фітоцид - 1 л/га 

Трубкування Цвітіння Формування зернівки 

Культура 
Урожайність, т/га Приріст урожайності,  

т/га Фітоцид 1 л/га Контроль 

Яра пшениця 4,40 3,67 +0,73 (+19,9%) 

ННЦ «Інститут землеробства» НААН, 2018  



Приклади ефективності препаратів проти різних шкідників 

БІОІНСЕКТИЦИДИ 

Шкідник\Препарат Бітоксибацилін-БТУ, 4 л/га Лепідоцид-БТУ, 4 л/га 

Хлібный жук, Anisoplia 
(Autanisoplia) austriaca  
4 экз./колос 

82,2% 80,1% 

Злакова совка, Schisaphis 
graminum Roind: 
28 екз./колос 
37 екз./колос 

 76,4% 
75,8% 

78,1% 
74,3% 

Злаковий трипс, Haplothrips 
tritici 
27 экз./колос 

 72,3% 72,5% 

Крім того, Бітоксибацилін-БТУ з нормою 10-15 л/га ефективний на 90-95% проти личинок та імаго 
павутинного кліща (Tetranychidae), Лепідоцид-БТУ з нормою 2-7 л/га – на 87,7% проти капустяної 

молі (Plutella xylostella) 

Досліджена ефективність препаратів проти деяких шкідників на пшениці: 



Ефективність АКТОВЕРМ ФОРМУЛА проти сонцевика будякового Vanessa cardui на сої 
Рівненська область, виробничий досвід 2019 р. 

Варіант 
Норма, 

л/га 

Чисельність, особин/м2 
Ефективність, % 

До 

обробки 

Після обробки 

1 доба 3 доба 1 доба 3 доба 

АКТОВЕРМ ФОРМУЛА® + 

БІОФРЕНД® 
7,0+1,0 51 25 0 50 100 

АКТОВЕРМ ФОРМУЛА 



ЖИВЛЕННЯ  

ОРГАНІК БАЛАНС–р – універсальний біопрепарат для обробки насіння 
та під час вегетації. Концентрована суміш живих азотфіксуючих, 
фосфор- та каліймобілізуючих, фунгіцидних бактерій для живлення та 
виведення рослин із стресових ситуацій.  

МІКОФРЕНД –  Мікоризоутворюючий біопрепарат для живлення та 
захисту рослин. Діюча речовина - мікоризоутворюючі гриби: Glomus 
VS, Trichoderma harzianum; мікроорганізми, що підтримують 
утворення мікоризи; фосфатмобілізуючі бактерії. Збільшує площу 
поглинання кореневої системи за рахунок розвитку мікоризи 

ГУМІФРЕНД – комплексне добриво на основі гумату калію з 
додатковим вмістом корисних мікроорганізмів та продуктів їх 
метаболізму. Склад препарату: калійних солей гумінових і фульвових 
кислот – 120,0 г/л, амінокислот – 12,0 г/л, макро- та мікроелементів – 
70-75 г/л, пептиди – 5,0 – 10,0 л/га, Полісахариди – 3,0 – 4,0 г/л, Спори 
мікроорганізмів – до 5,0х108 КУО/мл 

Мікродобриво HELPROST (ХЕЛПРОСТ® Насіння) – для обробки насіння 
зернових, бобових, технічних культур, садівного матеріалу, бульб та 
коренеплодів. Обробітки рекомендується проводити в комплексі із 
застосуванням біопрепаратів або засобів захисту рослин.  



АХ ЗОРЯ, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН С. ЗОРЯ 

Внесення препаратів в рядок 

Граундфікс , Мікофренд, Контроль Мікофренд 0,25л/га Граундфікс 0,5л/га 

контроль граундфікс мікофренд 

4,056 4,22 4,36 



Обробка насіння препаратом Мікофренд-т в день посіву, 4 кг/т 

Контроль 

Препарат конкурента 

Дослід 

С. ПОПІВЦІ, ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН, 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

+1050кг Контроль 10,5 
Аналог 10,7 
Мікофренд 11,55 



Результати дослідження у Вінницькому аграрному університеті. Кукурудза 
ДС0479В 

Варіанти досліду 
Біологічна 

урожайність, ц/га 

До контролю,  
+/- ц/га 

Контроль, без гуматів 74,7 - 

Препарат для порівняння,  

0,3 л/га 
94,9 +20,2 

ГуміФренд, 0,3 л/га 96,4 +21,7 

ГуміФренд (0,3 л/га) + 

Хелпрост для кукурудзи 

(2,0 л/га) 

104,0 +29,3 

НІР 05 т/га 0,29 - 

ГУМІФРЕНД 











ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


