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Опис: біопрепарати використовують для захисту рослин від хвороб. Поряд з 

цим препарати стимулюють ріст та розвиток рослин, підвищують їх 

хворобостійкість та продуктивність, покращують родючість ґрунту, 

забезпечують одержання біологічно-чистої .сільськогосподарської 

продукції; Особливо ефективні проти збудників різних кореневих гнилей на 

рослинах. 

 Тріходермін ТБ-4 - продукт життєдіяльності ґрунтового гриба 

Trichoderma, 100 % біопрепарат, сухий порошок зеленого кольору, за 

складом - міцелій та спори гриба.  

 Біопрепарат препарат «Тріходермін» використовують: 

для пригнічення насіннєвої та ґрунтової інфекції; для захисту овочевих 

культур у відкритому та захищеному ґрунті від кореневих гнилей, білої, сірої 

стеблових гнилей, .альтернаріозу, аскохітозу, фузаріозного зів'янення; для 

захисту зернових культур від кореневих гнилей, сажкових; проти різних 

гнилей та інших хвороб (фомопсіоз) соняшнику; для захисту кукурудзи від 

кореневих та стеблових гнилей; картоплів - від різоктоніозу, парші та інш. 

 Тріходермін пригнічує розвиток збудників хвороб із таких родів: 

Sclerotinia, Botrytis, Fusarium, Alternaria, Ascochyta, Ustilago, 

Helminthosporium. Rhizoctonia, Phomopsis та інш. 

 Тріхотецин-ТЦБ - 100% біологічний препарат, створений на основі гриба-

антагоніста Trichotecium rozeum, сухий порошок рожево-бардового кольору. 

 Біопрепарат тріхотецин застосовують:для пригнічення насіннєвої та 

ґрунтової інфекції; для захисту овочевих культур від борошнистої та 

несправжньої борошнистої роси, антракнозу, аскохітозу; для захисту 

зернових культур від кореневих гнилей; для захисту плодового саду від 

борошнистої роси, парши, моніліозної гнилі; ягідних культур - від іржи та 

борошнистої роси; квітково-декоративних культур - від кореневих гнилей, 

інших інфекційних захворювань. 

Тріхоцетин пригнічує розвиток збудників хвороб з таких родів: Еrysiphe, 

Colletotrichum, Ascochyta, Fusarium, Alternaria, Venturia, Monilia, Sphaerotheca, 

Puccinia. 

 Способи застосування біопрепаратів: інкрустація насіння; полив та 

обприскування суспензією препаратів. Способи застосування прості та 

зручні, як на присадибних ділянках, так і на тисячах гектарів з 

використанням техніки (машин для інкрустації насіння, обприскування 

рослин, у тому числі плодового саду; дельтапланів і легких літаків). 

Біопрепарати ефективні в малих кількостях - від 10 г/га тріхотецину для 

плодового саду; від 40-60 г до 100 г/тонну насіння при інкрустації. 



 Біопрепарати безпечні для тварин та людей, бо штами грибів антагоністів 

є природними компонентами біоценозів. Виробництво біопрепаратів є 

екологічно чистим Я безвідходним. 

 Комплексне застосування препаратів передбачає : оздоровлення ґрунту; 

покращення посівного матеріалу перед висівом; лікування рослин в період 

вегетації; надійний природний пролонгований захист рослин від хвороб. 

 

Інноваційні аспекти та переваги: біопрепарати конкурентноздатні у 

порівнянні з вітчизняними та світовими аналогами, тому що вони створені на 

основі оригінальних аборигенних штамів, їх ефективність забезпечується 

антагоністичною активністю, механізм дії якої заснований на природних 

взаємовідносинах між корисними та патогенними мікроорганізмами, що 

складались упродовж еволюції. Саме це і складає новину розробки. 

 

Поточна стадія розвитку: дослідний зразок. 

 

Права інтелектуальної власності: підготовлені заявки на авторські 

свідоцтва. 

 

Існуючі та потенційні сфери застосування: сільське господарство. 

 

Тип потрібної співпраці: ліцензійна угода, комерційна угода з технічним 

сприянням. 
 

 


