
КУЛЬТУРА ХВОРОБИ ВИТРАТА РОБОЧОГО 
РОЗЧИНУ

Картопля Фітофтороз, ризоктоніоз, в’янення 20 г / 10 л води / 1 сотку 

Томати, баклажани,
перець, огірки,

кавуни, дині, 
гарбузи

Фітофтороз, макроспоріоз, 
бура плямистість, альтернаріоз, 

бактеріальний рак томатів, 
антракноз, оливкова плямистість, 

фомоз, біла гниль

20 г / 10 л води / 2 сотки

Капуста головчаста,
савойська, 

брюссельська
та пекінська,

салат, шпинат,
кріп, щавель, 

селера черешкова, 
морква, буряк

Чорна ніжка, судинний бактеріоз, 
несправжня борошниста роса, 

церкоспороз, фомоз, рамуляріоз
20 г / 10 л води / 1 сотку 

Горох, квасоля,
кукурудза цукрова,

соняшник

Борошниста роса, чорна ніжка, 
бактеріози, плямистості листя і бобів,

гельмінтоспоріоз, фузаріоз
20 г / 10 л води / 2 сотки

Плодові дерева, 
кущі, ягідні культури 

та виноград

Борошниста роса, кокомікоз, мілдью, 
оїдіум, сіра, біла та чорна гнилі, 

хлороз, бактеріальний рак
20 г / 5 л води / 1 сотку 

Квіткові та 
декоративні 

культури

Борошниста роса, сіра гниль, 
плямистості, пероноспороз, чорна 

ніжка, червоний опік, антракноз, 
філлостіктоз, септоріоз, аскохітоз

20 г / 5 л води / 1 сотку

ФІТОДОКТОР
ЛИСТ

Біофунгіцид

Для захисту городніх та
садових рослин від широкого

спектру хвороб

препарат сертифіковано
Organic Standard Діюча речовина

Живі клітини та спори Bacillus subtilis 
та продукти метаболізму (фітогормони, 
антибіотики, амінокислоти). Містить комплекс 
рістстимулюючих речовин, які стимулюють ріст 
рослин та їх фотосинтетичну активність. 

Умови зберігання
Зберігати препарат в герметичній упаковці, 
сухому та захищеному від світла місці за 
температури від мінус 5 °С до +30 °С.

Термін придатності
24 місяці від дати виготовлення.

Упаковка
20 г, кількість в упаковці: 30 шт.



ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
• Для підготовки робочого розчину необхідну кількість препарату розчиняють у 

рекомендованому об’ємі води (див. табл.).
• Робочий розчин готують за 1-2 години до обробки.
• Для приготування робочого розчину використовують нехлоровану (або відстояну) 

воду кімнатної температури.
• При сумісному використанні препарату зі стимуляторами росту, мікродобривами, 

хімічними протруйниками біологічний препарат вноситься в робочий розчин в 
останню чергу.

• Робочий розчин потрібно використати впродовж 6 годин.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
• Препарат безпечний для людини.
• Термін очікування після обробки препаратом до збору врожаю – 1 доба
• При потраплянні препарату на шкіру або очі - промити водою. Після роботи вимити 

обличчя і руки з милом, прополоскати ротову порожнину.

ДІЯ ПРЕПАРАТУ
Висока ефективність препарату обумовлена вірулентним штамом Bacillus subtilis, 
який продукує велику кількість біологічно активних речовин (фітогормонів, 
антибіотиків, амінокислот), які пригнічують розвитик та розмноження великої кількості 
збудників хвороб. ФітоДоктор Лист відрізняється високою біологічною ефективністю 
проти грибних хвороб рослин, фітофторозу та ризоктоніозу картоплі, білої та сірої 
гнилей плодових та ягідних культур, несправжньої борошнистої роси, фузаріозів, 
альтернаріозів.

ПЕРЕВАГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Висока біологічна, фунгіцидна, бактерицидна активність проти широкого спектру 

хвороб, що викликаються грибами та бактеріями.
• Стимулює ріст та фотосинтетичну активність, підвищує стійкість рослин до засухи.
• Підвищення врожайності до 15%.
• Можливість використання впродовж усього періоду вегетації рослин і зберігання 

продукції.
• Істотно економить кошти господаря за рахунок виключення дорогих хімічних засобів 

захисту.
• Сумісний з окремими хімічними пестицидами.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Препарат застосовуюється для обприскування посівів овочевих культур в умовах 

закритого (парники, теплиці) та відкритого ґрунту. Період застосування: від сходів 
до дозрівання.

• Обробки насаджень плодових дерев та ягідників від хвороб впродовж усього 
вегетаційного періоду. Максимальний потенціал препарату реалізується при його 
застосуванні для профілактики захворювань.

• Для підтримки позитивного ефекту необхідно проводити обробку рослин в продовж 
вегетації препаратом з інтервалом 2-3 тижні. В цьому випадку препарат не тільки 
попереджує розвиток хвороб, але й виступає в ролі стимулятора росту.

• При високому ступені ураження рослин захворюваннями доцільним є застосування 
препарату в комплексі з хімічним фунгіцидом. В цьому випадку препарати вносять 
одночасно з хімічним фунгіцидом, або обробку біофунгіцидом проводять через 3-4 
дні після нанесення хімічного препарату.

• Обробку рослин необхідно проводити у вечірній або ранковий час, або в похмуру 
погоду (періоди мінімальної сонячної активності), за температури від +10°С до +30°С.

Ф
УН

ГІ
Ц
И
Д
И




