
Діюча речовина
Живі клітини та спори бактерії Bacillus subtilis 
та продукти метаболізму (фітогормони, 
амінокислоти, антибіотики). Містить комплекс 
рістстимулюючих речовин, які сприяють 
інтенсивному та рівномірному проростанню 
насіння й укоріненню розсади.

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.

КУЛЬТУРА ХВОРОБИ
ВИТРАТА 

РОБОЧОГО 
РОЗЧИНУ

СПОСІБ ОБРОБКИ

Картопля
(бульби)

Фітофтороз, альтернаріоз,
макроспоріоз, чорна ніжка

20 г / 3-5 л води / 
100 кг

Передпосадкове
обприскування/

замочування бульб

Цибуля,
часник,
квасоля, 

кукурудза 
цукрова

Бактеріоз, стеблові 
та кореневі гнилі, 

ризоктоніоз, суха та сіра 
гнилі, гельмінтоспоріоз, 

несправжня борошниста 
роса, біла та чорна гнилі, 

гниль денця

20 г / 1 л води /
10 кг

Замочування 
коренів цибулин/

насіння

Томати, огірки,
капуста, 

баклажани, 
перець та інші 

овочеві культури

Фітофтороз, бактеріоз, 
кила капусти, чорна 

ніжка, судинний бактеріоз, 
суха, біла та чорна гнилі, 
ризоктоніоз, антракноз, 
гельмінтоспоріоз, фомоз

20 г / 5 л води/
100 шт

Замочування 
коренів розсади

Плодово-ягідні 
та декоративні 

культури

Антракноз, сіра гниль, біла
плямистість, кореневий рак

20 г / 5 л води/
100 шт

Замочування 
коренів саджанців

Насіння 
овочевих, 

квіткових та
газонних трав

Пліснявіння і загнивання
насіння, кореневі гнилі

20 г / 0,5 л води / 
10 кг

Замочування 
насіння

ФІТОДОКТОР
СТАРТ
Біофунгіцид

Для передпосівної
обробки насіння та розсади від 

бактеріальних та грибних хвороб

препарат сертифіковано
Organic Standard



ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
• 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 вносится в робочий розчин в 
останню чергу.

• Робочий розчин потрібно використати впродовж 6 годин.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
• Препарат безпечний для людини.
• При потраплянні препарату на шкіру або очі - промити водою. Після роботи вимити 

обличчяі руки з милом, прополоскати ротову порожнину.

ДІЯ ПРЕПАРАТУ
Виділена з ґрунту спорова бактерія Bacillus subtilis здатна швидко заселяти кореневу 
зону рослин та продукувати ряд біологічно активних речовин, які пригнічують 
розмноження та розвиток ґрунтових фітопатогенних грибів, бактерій, які є збудниками 
ряду кореневих гнилей.

ПЕРЕВАГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
Висока біологічна, фунгіцидна, бактерицидна активність проти широкого спектру 
хвороб, що викликаються грибами та бактеріями.
• Підвищення енергії проростання насіння, прискорення появи сходів, стимуляція 

росту рослин.
• Покращує укорінення розсади та стимулює формування кореневої системи рослин.
• Захист кореневої системи рослини впродовж усього періоду росту.
• Підвищення врожайності до 15%.
• Істотно економить кошти господаря за рахунок виключення дорогих хімічних засобів 

захисту.
• Сумісний з окремими хімічними пестицидами.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Препарат застосовують для обробки (замочування) насіння, коренів розсади 

овочевих культур і посадкового матеріалу перед сівбою або висадкою в ґрунт.
• Обробка насіння. Для обробки насіння готують розчин згідно рекомендованих 

норм (див. табл.). Насіння замочують в день висіву на 40 - 60 хв в підготовленому 
розчині препарату. Оброблене насіння висівають відразу, при потребі насіння 
просушують в захищеному від сонячних променів місці. Залишки розчину препарату 
можна використати для поливу насіннєвого ложа. Дозволяється обробляти насіння, 
попередньо протруєне на насіннєвому заводі.

• Замочування розсади (саджанців). Коріння розсади (саджанців) замочують в день 
висадки на 20 - 40 хв. Обробку та зберігання обробленого посадкового матеріалу 
проводять в затінку. Залишки розчину препарату можна використати для поливу 
посадкової лунки.

• Обробка бульб картоплі, часнику, цибулі та цибулин квіткових рослин. Обробку 
посадкового матеріалу проводять у затінку за допомогою ранцевих або ручних 
обприскувачів, або методом замочування у розчині препарату на 20 - 40 хв. 
Обробку бажано проводити в день посадки.
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