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Вступ 

Даний перелік розроблений для виробників органічної продукції з тим, щоб допомогти їм у 
виборі засобів захисту рослин, добрив та інших допоміжних речовин, використання яких 
дозволено в органічному виробництві та переробці. 

 
Про перелік 

Перелік підготовлений сертифікаційним органом Органік Стандарт за підтримки 
Дослідного інституту органічного сільського господарства ФіБЛ, Швейцарія (www.fibl.org). Усі 
перелічені засоби відповідають вимогам Рівнозначного стандарту, еквівалентного Постановам 
Ради ЄС № 834/2007 та № 889/2008. 

 
Принципи захисту рослин в органічному сільському господарстві 

Головним чином, захист рослин повинен базуватися на попереджувальних заходах, як-
то: підбір видів та сортів рослин, що є стійкими до хвороб та шкідників, відповідної сівозміни, 
механічних та фізичних методів, а також використання природних ворогів. Лише в тому 
випадку, коли ці заходи виявилися недостатньо ефективними, можуть бути використані 
відповідні допоміжні речовини. Вибір препаратів є чітко обмеженим, і
 їх використання повинно бути задокументоване. 

 
Принципи живлення рослин в органічного сільському господарстві 

Ведення сільського господарства із застосуванням органічних технологій має на меті 
підтримання природної родючості ґрунту.  Живлення  рослин  в  основному  повинно  
проходити  через  ґрунтову  екосистему. Відходи та побічні продукти рослинного й 
тваринного походження повинні перероблятися для подальшого живлення рослин. 
Використання добрив та невідновлюваних джерел живлення рослин повинно бути 
мінімізоване. Лише в тому випадку, коли ці заходи виявилися недостатніми, можуть бути 
використані відповідні добрива. Їх вибір – чітко обмежений, а використання обов’язково 
повинно бути задокументоване. 

 
Використання ЗЗР та добрив 

Якщо Ви плануєте використовувати  певні допоміжні речовини (ЗЗР та/чи добрива), 
спочатку перегляньте перелік та впевніться, що туди включений препарат з необхідним вам 
ефектом. 

Потім Ви повинні подати заявку (додаток 1). Ця заявка має бути заздалегідь погоджена та 
підписана  консультантом  (якщо  такий  є),  який  оцінить  доцільність  використання  
обраного препарату. 

Надішліть заповнену й підписану заявку до офісу Органік Стандарт та очікуйте схвалення 
засобів.  

Дозвіл на використання допоміжних речовин є дійсним протягом одного календарного 
року, тому заявку бажано подавати на початку кожного календарного року. Для засобів, 
використання яких не було заплановано на початку року, заявка може бути подана в 
будь-який інший час протягом року. 
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Якщо необхідний Вам допоміжний засіб відсутній у переліку нижче, перед використанням 
його необхідно затвердити або сертифікувати. Такі послуги надаються сертифікаційним 
органом Органік Стандарт у співпраці з виробником засобу та/або дистриб’ютором. 

Після  затвердження  Вашої  заявки,  використання  обраних  ЗЗР  та  добрив  має  бути 
задокументоване так, як це подано у «Списку засобів» (прикінцева частина Вашого Опису 
Оператора). Ці записи, а також накладні на придбання засобів, будуть перевірені під час 
щорічної інспекції. 

 
Які засоби відносяться до категорії І та ІІ? 

Категорія І включає всі засоби власного виробництва (наприклад гній), витяжки з трав 
(за виключенням тютюну), придбані однокомпонентні добрива (напр. кам’яне борошно),за 
виключенням курячого посліду, свинячого гною, водоростей, та всі сертифіковані засоби 
(наприклад, ОС). 

Категорія ІІ включає всі придбані багатокомпонентні засоби, курячий послід, свинячий 
гній, продукцію з водоростей, мікродобрива, компостовані або ферментовані домашні відходи 
та відходи виробництва грибів, усі засоби захисту рослин, та всі засоби  післязбиральної 
обробки (напр. газація, миття фруктів). 

Більш  детальна  інформація подана  у  Вашому  «Описі Оператора».  Для  отримання 
додаткової інформації, Ви можете звернутись до спеціалістів 
сертифікаційного органу Органік Стандарт. 

 
Контактна особа 

Іван Гавран, провідний інспектор ТОВ «Органік стандарт» 
тел. +380 (67) 243-19-92 
е-mail: ig@organicstandard.com.ua 

 
Подяка 

Даний перелік був зроблений у рамках Швейцарсько-Українського проекту «Сертифікація в 
органічному сільському господарстві та розвиток органічного ринку в Україні» за фінансової 
підтримки Державного Секретаріату з Економічних питань SECO (www.seco.admin.ch). 

 
 

 
 

Загальні вимоги щодо застосування того чи іншого засобу повинні обов’язково 
дотримуватися. Оцінка засобів була проведена Органік Стандарт, ґрунтуючись на
 інформації, поданої виробником засобів, який  несе повну відповідальність щодо 
коректності цієї інформації. Органік Стандарт не несе відповідальність за використання засобів 
допоміжних речовин. 
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Розділ 1. Перелік речовин/субстанцій, дозволених для використання в органічному виробництві згідно з 
Рівнозначним стандартом, еквівалентним до Постанов Ради (ЄС) №834/2007 та №889/2008 

 
Добрива та поліпшувачі ґрунту 

№ Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування 
1.0.1 Суміші   або   продукти,   які   

містять тільки зазначені нижче 
матеріали: Підстилковий гній 

Продукти, які складаються з суміші екскрементів тварин і органічних речовин  
рослинного походження (підстилка тварин). 
Забороняється використовувати матеріали з інтенсивного тваринництва 

1.0.2 Висушений підстилковий гній і 
сухий пташиний послід 

Забороняється використовувати матеріали з інтенсивного тваринництва 

1.0.3 Компостовані екскременти  тварин, 
у тому числі пташиний послід
 і компостований 
підстилковий гній 

Забороняється використовувати матеріали з інтенсивного тваринництва 

1.0.4 Рідкі екскременти тварин Використання після перевірки ферментації і/або відповідного розбавлення 
Забороняється використовувати матеріали з інтенсивного тваринництва 

1.0.5 Компостовані або ферментовані 
побутові відходи 

Продукт, отриманий з сортованих побутових відходів, які були піддані компостуванню або 
анаеробній ферментації для виробництва біогазу 
Тільки побутові відходи рослинного і тваринного походження 
Лише за умови виробництва у закритій і контрольованій системі збирання, прийнятій 
країною-учасницею 
Максимальний вміст сухої речовини, мг/кг: кадмій: 0,7; мідь: 70; нікель: 25; свинець: 45; 
цинк: 200: ртуть: 0,4; хром (усього): 70; хром (VI): 0 

1.0.6 Торф Сфера застосування обмежується садівництвом, овочівництвом та квітникарством (товарне 
садівництво та овочівництво, квітникарство, вирощування саджанців, розсадники) 

1.0.7 Відходи від виробництва грибів Початковий склад субстрату обмежується продуктами, перелік яких міститься у даному 
переліку 

1.0.8 Екскременти  черв’яків 
(вермікомпост) і комах 

Початковий склад субстрату обмежується продуктами, перелік яких міститься у даному 
переліку 

1.0.9 Гуано   
1.0.10 Компостована або ферментована 

суміш речовин рослинного 
походження 

Продукт, отриманий з сумішей речовин рослинного походження, які були піддані 
компостуванню або анаеробній ферментації для виробництва біогазу 

1.0.11 Дігестат біогазу, який містить 
похідні продукти, що компостуються 
з матеріалами  рослинного і 
тваринного походження, 
зазначених в даному переліку 

Продукти тваринного походження (включаючи похідну продукцію диких тварин) категорії 3 
та вміст шлунково-кишкового тракту категорії 2 (категорії 2 та 3 повинен бути не з регіону 
господарства). 

Всі процеси повинні бути узгоджені з вимогами Постанови Ради (ЄК) №142/2011. 
Не використовувати на їстівних частинах рослини. 
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1.0.12 Продукти або побічні продукти 
тваринного походження, а саме: 
кров’яне борошно 
борошно з копит 
борошно з рогів 
кісткове борошно або борошно з 
дежелатинованих кісток 
рибне борошно 
м’ясне борошно 
борошно з пір’я, волосся та хвостів 
вовна 
хутро  
щетина 
молочні продукти 
гідролізовані білки тваринного 
походження  

Максимальний вміст у сухій речовині, мг/кг: хрому (VI): не виявлено 
Не використовувати на їстівних частинах рослини. 

1.0.13 Продукти і побічні продукти 
рослинного походження на добрива 

Наприклад: борошно з шроту олійних культур, шкаралупа какао-бобів, солодові ростки 

1.0.14 Морські водорості і продукти з них Отримані безпосередньо шляхом застосування: 
(і) фізичних процесів, у тому числі дегідратації, заморожування і розмелювання 

1.0.15 Тирса і тріска деревна Після зрубування деревина не піддавалася хімічній обробці 
1.0.16 Компостована кора Після зрубування деревина не піддавалася хімічній обробці 
1.0.17 Деревний попіл З деревини, яка після зрубування не піддавалася хімічній обробці 
1.0.18 Фосфоритне борошно 25 % P2O5 

Розчинний  в  мінеральних  кислотах,  55  %  заявленого  складу  P2O5   розчиняються  в  2 % 
мурашиної кислоти. 
ступінь дисперсності: не менше 90 % проходить через сито з чарунками 0,063 мм; не менше 
99 % проходить через сито з чарунками 0,125 мм 
Вміст кадмію менше або дорівнює 90 мг/кг P2O5 

1.0.19 Алюмофосфат кальцію 30 % P2O5; 
Розчинний в мінеральних кислотах, 75 % складу P2O5  розчиняються в лужному цитраті 
амонію 
ступінь дисперсності: не менше 90 % проходить через сито з чарунками 0,16 мм; не менше 
99 % проходить через сито з чарунками 0,63 мм 
Вміст кадмію менше або дорівнює 90 мг/кг P2O5 
Застосування обмежене лужними ґрунтами (pH > 7,5) 

1.0.20 Основний шлак (томас-шлак) P2O5; Розчинний в мінеральних кислотах, 75 % розчиняються в 2 % лимонної кислоти 
ступінь дисперсності: не менше 75 % проходить через сито з чарунками 0,16 мм; не менше 
96 % проходить через сито з чарунками 0,63 мм 
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1.0.21 Неочищена калійна сіль або каїніт 10 % K2O, 5% MgO (водорозчинні) 
1.0.22 Сульфат калію, може містити 

магнієву сіль 
Продукт, отриманий з природної калійної солі шляхом фізичного процесу екстрагування, 
може також містити магнієві солі 

1.0.23 Барда і витяжка з барди За винятком аміачної барди 

1.0.24 Карбонат кальцію (крейда, 
вапнякова глина, вапнякове 
борошно, бретонський меліорант, 
мергель, фосфатна крейда) 

Лише природного походження 

1.0.25 Карбонат магнію і кальцію Лише природного походження наприклад магнієва крейда, вапняк та ін. 
1.0.26 Сульфат магнію (кізерит) Лише природного походження 
1.0.27 Розчин кальцію хлориду Позакоренева обробка яблунь у випадку виявлення дефіциту кальцію 
1.0.28 Сульфат кальцію (гіпс) Лише природного походження. 25 % CaO, 35 % SO3 

тонкість розмелу: 80 % проходить через сито з вічком 2 мм, 90 % проходить через сито з 
10 мм чарунками 

1.0.29 Промислове вапно (дефекат) з 
цукрового виробництва 

Побічний продукт виробництва цукру з цукрових буряків 

1.0.30 Промислове вапно з вакуумного 
виробництва 

Побічний продукт виробництва вакуумної солі з ропи, знайденої у горах 

1.0.31 Елементарна сірка Очищена сірка 98 % S 
1.0.32 Мікроелементи Неорганічні мікроелементи (в халатній формі): бор, кобальт, мідь, залізо, марганець, 

молібден, цинк 
Торгові найменування мають бути дозволеними сертифікаційним органом 

1.0.33 Хлорид натрію Лише видобута сіль 
1.0.34 Кам’яне борошно і глина  
1.0.35 Леонардит (сирий органічний осад, 

багатий на гумінові кислоти) 
Можливе використання лише якщо добутий як побічний продукт добувної діяльності 

1.0.36 Хітин (полісахарид, добутий з 
панцирів ракоподібних) 

Можливе використання лише якщо це продукт сталого риборозведення або органічної 
аквакультури 

1.0.37 Органічні відклади з прісних 
континентальних водоймищ, 
сформованих в результаті 
виділення кисню (напр., 
сапропель) 

Можливе використання лише органічних відкладів, які є похідними продуктами прісних 
континентальних водойм, або які екстраговані з територій колишніх прісноводних об’єктів. 
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Пестициди – продукти для захисту рослин 
1.1 Речовини рослинного і тваринного походження 

№ Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування 
1.1.1 Азадирахтин, екстракт, одержаний 

з Azadirachta indica (азадирахта 
індійська) 

Інсектицид 

1.1.2 Бджолиний віск Застосовується при обрізці 
1.1.3 Гідролізовані білки виключаючи 

желатин 
Атрактант, використовувати тільки за призначенням у поєднанні з іншими відповідним 
продуктами з цього переліку 

1.1.4 Лецитин Фунгіцид 
1.1.5 Рослинні олії (наприклад, м’ятна 

олія, ялицева олія, кминна олія, 
ріпакова тощо) 

Інсектицид, акарицид, фунгіцид та інгібітор росту пагонів 
Тільки продукти, зазначені в Додатку до Постанови Ради (ЄК) № 540/2011* 

1.1.6 Піретрини, отримані з 
Chrysanthemum cinerariaefolium  

Інсектицид 

1.1.7 Екстракт касії, отриманий з Quassia 
amara 

Інсектицид, репелент 

 
1.2. Мікроорганізми, які застосовуються для біологічного контролю шкідників і хвороб 

№ Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування 
1.2.1 Мікроорганізми (бактерії, віруси і 

гриби) 
Тільки продукти, зазначені в Додатку до Постанови Ради (ЄК) № 540/2011 і такі, що не 
містять чи не є похідними ГМО  
Торгові найменування мають бути дозволені сертифікаційним органом 

 
1.3. Речовини, вироблені мікроорганізмами 
№ Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування 
1.3.1 Спіносад Інсектицид 

Лише за умови вжиття заходів для зведення до мінімуму ризику для паразитоїдів і мінімізації 
ризику розвитку резистентності 

 
1.4  Речовини для застосування у пастках і/або дозувальних пристроях 

№ Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування 
1.4.1 Феромони Атрактант; для порушення статевої поведінки; лише у пастках і дозувальних пристроях 
1.4.2 Піретроїди (лише дельтаметрин або 

лямбдацигалотрин) 
Інсектицид; тільки у пастках з специфічними атрактантами; лише проти Bactrocera olea і 
Ceratitis capitata Wied 

 
1.5 Препарати для поверхневого внесення між культивованими рослинами 

№ Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування 
1.5.1 Фосфат заліза  

(ортофосфат заліза (ІІІ)) 
Засіб для знищення молюсків 
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1.6 Інші речовини, які традиційно використовуються в органічному сільськогосподарському виробництві 

№ Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування 
1.6.1 Суміші міді у формі гідроксиду міді, 

оксихлориду міді, Бордоської суміші  
сульфату міді 

Лише використання в якості бактерициду та фунгіциду, до 6 кг міді на гектар на рік. 
Для багаторічних культур країни-учасниці можуть, частково відступаючи від вимог 
попереднього абзацу, дозволяти перевищення максимальної кількості 6 кг міді в окремий рік 
за умови, що середня фактично використана кількість за п’ятирічний період, який 
складається з даного року і чотирьох попередніх років, не перевищує 6 кг. 
Необхідно впроваджувати такі заходи зі зниження ризику, як наявність буферних зон, для 
захисту водних об’єктів та нецільових живих організмів. 
Продукти, як зазначено в Постанові Ради (ЄК) №540/2011 (№277). 

1.6.2 Етилен Доведення до стану стиглості бананів, ківі та хурми східної; Доведення до стану стиглості 
плодів цитрусових лише як частина стратегії для попередження пошкодження цитрусових 
плодовою мушкою; індукція цвітіння ананасу; запобігання проростанню картоплі та цибулі. 

Може бути дозволений до використання лише в приміщеннях як регулятор росту рослин. 

1.6.3 Калійні мила насичених жирних 
кислот (рідке мило) 

Інсектицид 

1.6.4 Полісульфід кальцію Фунгіцид, інсектицид, акарицид 

1.6.5 Кварцевий пісок Репелент 

1.6.6 Сірка Фунгіцид, акарицид, репелент 

1.6.7 Репеленти по запаху рослинного чи 
тваринного походження / овечий 
жир 

Репеленти 

Використовувати лише на неїстівні частини рослин та в місцях, де рослинний матеріал не 
вживається в їжу вівцями та козами. 
Продукти, як зазначено в Додатку до Постанови (ЄК) № 540/2011 (№249) 
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1.6 Інші речовини 
№ Найменування Опис, вимоги до складу, умови застосування 
1.7.1 

Силікат алюмінію Репелент 
1.7.2 Гідроксид кальцію Фунгіцид 

Тільки для фруктових дерев, у тому числі у розсадниках, для контролю Nectria galligena (рак 
яблуні) 

1.7.3 Ламінарин Активатор механізмів самозахисту рослин 
Ламінарія повинна або вирощуватися органічними методами, або зібрана у сталий спосіб 

1.7.4 Гідроген карбонат  калію (також 
відомий як калію бікарбонат) 

Фунгіцид та інсектицид 
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Розділ 2. Перелік сертифікованих / затверджених добрив і засобів (комерційні засоби) 
 
2.1 Добрива, поліпшувачі ґрунту, інокулянти та ґрунти для рослин 
№ Назва засобу Група Кате-

горія 
Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча речовина та її 
вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.1.1 Агросол  
(Agrosol)  

Добриво II AГРОСОлюшн 
ГмбХ & Ко. КГ/ 
AгроКонсалтинг 
ГмбХ 

N - <0,05 %, P2O5 - <0,01 
%, K2O – 0,007 %, CaO – 
55,3 %, Na2O - <0,01 %, 
Co - <0,0002 %, Cu - 
<0,0001 %,  Zn - <0,0004 
%, Fe – 0,019 %, Mn – 
0,004 %, MgO – 0,24 % 

Пшениця, ріпак, ячмінь, 
кукурудза, соя, 
соняшник, цукровий 
буряк, картопля, овочі, 
плодові та виноград. 

На перегляді  

2.1.2 Азогран А 
(Біомаг) 

Поліпшувач 
ґрунту 

II ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Азотфіксуючі бактерії 
Azotobacter 

Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово- ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.1.3 Азогран Б 
(Біофосфорин) 

Добриво 
(поліпшувач 
ґрунту) 

ІІ ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Bacillus megaterium Зернові,  технічні, ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.1.4 Азотофіт-p Поліпшувач 
ґрунту 

I ПП «БТУ-
Центр» 

Азотфіксуючі бактерії 
Azotobacter 

Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово-ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини 
 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 05.09.2015 

2.1.5 Азотфіксатор 
на сою 

Інокулянт 
Поліпшува
ч ґрунту  

ІІ ТОВ НВЦ 
«Черкасибіоза
-хист» 

Bradyrhizobium japonicum Соя Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 21.07.2016 

2.1.6 Альбобактерин 
 

Поліпшувач 
ґрунту 
 

ІІ 
 

Інститут с/г 
мікробіології та 
агропромисло-
вого 
виробництва 
НААН 

Штам 
фосфатмобілізувальних 
бактерій  Achromobacter 
xylosoxidans 1122 

Препарат розчиняє 
важкодоступні фосфати 
грунту та стимулює ріст 
рослин. 
 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 10.04.2016 
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№ Назва засобу Група Кате-

горія 
Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча речовина та її 
вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.1.7 Бентоніт Меліорант  ІІ ТОВ 
«Технотерра»-1 
\ТОВ 
«Террасістем» 

Бентоніт Пролонговане 
багаторічне збільшення 
родючості всіх видів 
грунтів, стимуляція 
вмісту в грунтах корисної 
мікробіоти, збагачення 
грунтів необхідними 
доступними макро-, 
мікро- та 
ультрамікроелементами, 
зняття почвовтоми 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 19.09.2015 

2.1.8 Біогран 
 

Поліпшувач 
ґрунту 
 

ІІ 
 

Інститут с/г 
мікробіології та 
агропромисло-
вого 
виробництва 
НААН 

Azospirillum brasilense 
або консорціум 
Azotobacter - 0,5 х109 
КУО/г   

Підвищення урожайності 
і покращення якості 
продукції картоплі та 
овочів 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 10.04.2016 

2.1.9  БіоАктив 
 (BioAktiv) 

Добриво I ВАТ” 
«Львівський 
обласний 
виробничий 
рибний 
комбінат» 

N - <2,3- 3,5 %, 
P2O5 - <2,2-3,3 %, K2O – 
<1,1-1,5 %,  
Fe - <10 mg/kg,  
Cu - <60-80 mg/kg,  
B - <12-15 mg/kg,  
Zn - < 15 mg/kg,  
Mg -<300-400 mg/kg  PH- 
7,3-8,5 

Під овочеві культури, під 
плодово-ягідні культури, 
під квітучі декоративні 
рослини, для газонів. 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 08.06.2015 

2.1.10 Біогумус 
(Вермікомпост) 

Добриво І ПП Конкін Т.М. Вермікомпост з гною ВРХ  
NPK (%): 1,44;0,75; 1,15  
жива природна 
мікрофлора  

Пшениця, ріпак, ячмінь, 
кукурудза, соя, 
соняшник, цукровий 
буряк, картопля, овочі, 
плодові та виноград, 
огірки, помідори. 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 22.08.2015 
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№ Назва засобу Група Кате-
горія 

Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча речовина та її 
вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.1.11 Біомаг-горох 
(Biomag-peas) 

Інокулянт 
Поліпшувач 
ґрунту  

II ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Живі клітини та спори 
бактерії Rhizobium 
leguminosarum 

Горох Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.1.12 Біомаг-Соя Інокулянт 
Поліпшувач 
ґрунту 

II ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Азотфіксуючі бактерії 
Bradyrhizobium 
japonicum 

Соя Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.1.13 Біоінокулянт-
БТУ-р  

Інокулянт 
Поліпшувач 
ґрунту  

I ПП «БТУ-
Центр» 

Bradyrhizobium 
japonikum, Rhizobium 
leguminosarum 

Соя, горох Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 05.09.2015 

2.1.14 Біокомплекс-
БТУ 
(Biocomplex-
BTU) 

Поліпшувач 
ґрунту  

I ПП «БТУ-
Центр» 

Azotobacter 
chroococcum, Bacillus 
subtilis, Paenibacillus 
polymyxa, Enterococcus, 
Lactobacillus 

Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово-ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 05.09.2015 

2.1.15 Біохелат Органік Добриво ІІ ТОВ НВП 
"Біолаб-
технологія"  

Мікроелементи:  
Mn, Zn, Fe, Cu, Co, Мо, B  
 

Для позакореневого 
підживлення. Зернові, 
зернобобові, технічні, 
плодово-ягідні, овочеві 
культури та декоративні 
рослини  

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 01.02.2016 

2.1.16 Вермікон  Добриво І ПП Конкін Т.М. Витяжка з вермікомпосту  
NPK: 6900 мг/л,  
120 мг/л, 4000 мг/л  
жива природна 
мікрофлора 

Кореневе, позакореневого 
підживлення, обробка 
насіння, розсади, 
саджанців. Ячмінь, 
пшениця, ріпак, 
кукурудза, соя, соняшник, 
буряк, картопля, овочі, 
плодові та виноград 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 22.08.2015 
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2.1.17 Гаубсин  Поліпшувач 
ґрунту 

ІІ ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Pseudomonas 
aureofaciens 

Зернові, технічні, 
плодові, овочеві та ягідні 
культури 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.1.18 Глобіома Біота 
Макс 

Пробіотик 
грунту 
(поліпшувач 
ґрунту) 

ІІ / ТОВ 
«Сумлегтех» 

Bacillus subtilis, Bacillus 
laterosporus, Bacillus 
licheniformus, Bacillus 
megaterium, Bacillus 
pumilus, Paenibacillus 
polymyxa, Trichoderma 
harzianum, Trichoderma 
viride, Trichoderma 
koningii, Trichoderma 
polysporum 

Біодобриво, стимуляція 
росту рослин, 
біофунгіцид, виробництво  
фітогормонів, 
виробництво ауксину, 
фіксація азоту, 
розчинення фосфатів та 
мікроелементів, 
деструкція целюлози 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 04.03.2016 

2.1.19 Гумівіт Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

гумінові речовини, не 
менше 12% 
вітаміни, фітогормони, 
макро- та мікроелементи, 
агрономічно корисна 
мікрофлора  

Зернові, зернобобові, 
кукурудза, соняшник, 
цукровий буряк 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.20 Гумігран 1 Добриво 
(ґрунт  для 
рослин) 

І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 10% 
макро- та мікроелементи, 
вітаміни, фітогормони, 
агрономічно корисна 
мікрофлора 

для локального 
внесення в зону 
кореневої системи при 
посіві 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.21 Гумігран 2 Добриво 
(ґрунт  для 
рослин) 

І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 11% 
вітаміни, фітогормони, 
макро- та мікроелементи, 
агрономічно корисна 
мікрофлора 

для локального 
внесення в зону 
кореневої системи при 
посіві 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 
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2.1.22 Гумігрун 1 Ґрунт  для 
рослин 

І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 10% 
вітаміни, фітогормони, 
макро- та мікроелементи, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

вирощування розсади 
овочів, коренеплодів, 
ягідних культур і 
квітів 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.23 Гумігрун 2 Ґрунт для 
рослин 

І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 12% 
вітаміни, фітогормони, 
макро- так 
мікроелементи, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

вирощування 
розсади овочів, 
коренеплодів, ягідних 
культур і квітів 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.24 Гумігрун 3 Ґрунт для 
рослин 

І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 9% 
вітаміни, 
фітогормони, макро- та  
мікроелементи, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

вирощування розсади 
овочів, коренеплодів, 
ягідних культур і 
квітів 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.25 Гумігрун У Ґрунт для 
рослин 

І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 6% 
фітогормони, вітаміни, 
макро- та мікроелементи, 
корисна мікрофлора 

вирощування розсади 
овочів, коренеплодів, 
ягідних культур і 
квітів 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.26 Гуміпас Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 9% 
вітаміни, фітогормони, 
макро- та мікроелементи, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

овочеві культури 
відкритого та 
закритого ґрунту 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 
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2.1.27 Гумісол Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 500 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макро- та мікроелементи, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

злакові, бобові 
овочеві, баштанні, 
чагарники, плодово-
ягідні, виноград, квіти 
тощо 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.28 Гумісол-екстра Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 1200 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макро- та мікроелементи, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

злакові, бобові 
овочеві, баштанні, 
чагарники, плодово-
ягідні, виноград, 
квіти, тютюн тощо 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.29 Гумісол-плюс Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 12000 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макро- та мікроелементи,  
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

злакові, бобові овочеві, 
баштанні, чагарники, 
плодово-ягідні, виноград, 
квіти, тютюн тощо 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.30 Гумісол-супер Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макро- та мікроелементи, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

злакові, бобові овочеві, 
баштанні, чагарники, 
плодово-ягідні, виноград, 
квіти, тютюн тощо. 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.31 Гумітаб 
(Достаток, 
Гумітар) 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 8% 
вітаміни, фітогормони, 
макро- та мікроелементи, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

для вирощування 
розсади овочевих 
культур і квітів, для 
підкормки картоплі, 
кущів і дерев 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 
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2.1.32 Гумісол-супер 
01 Зернові 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 

вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
мікроелементів (Fe, Cu, 
Zn, Co, Mo, Mn) та B, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора. 

Зернові Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.33 Гумісол-супер 
02 Бобові 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

 Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
ікроелементів (Fe, Cu, Zn, 
Co, Mo, Mn) та B, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора. 

Бобові Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.34 Гумісол-супер 
03 Кукурудза 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
ікроелементів (Fe, Cu, Zn, 
Co, Mo, Mn) та B, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

Кукурудза  Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.35 Гумісол-супер 
04 Олійні 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
мікроелементів (Fe, Cu, 
Zn, Co, Mo, Mn) та B, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

Олійні Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 
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2.1.36 Гумісол-супер 
05 Овочеві 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
мікроелементів (Fe, Cu, 
Zn, Co, Mo, Mn) та B, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

Овочеві Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.37 Гумісол-супер 
06 Коренеплоди 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
мікроелементів (Fe, Cu, 
Zn, Co, Mo, Mn) та B, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

Коренеплоди Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.38 
 

Гумісол-супер 
07 Баштанні 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
мікроелементів (Fe, Cu, 
Zn, Mo, Mn) та B, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

Баштанні Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.39 Гумісол-супер 
08 Плодово-
ягідні, 
виноград 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
мікроелементів (Fe, Cu, 
Zn, Co, Mo, Mn) та B, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

Плодово-ягідні, 
виноград 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 
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2.1.40 Гумісол-супер 
09 Прядивні 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
мікроелементів (Cu, Zn, 
Co, Mn) та B, агрономічно  
корисна мікрофлора 

Прядивні Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.41 Гумісол-супер 
10 Кормові та 
декоративні 
трави 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
мікроелементів (Cu, Zn, 
Co, Mo) та B, агрономічно  
корисна мікрофлора 

Кормові та декоративні 
трави 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.42 Гумісол-супер 
11 Квіти 
газонні  

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
мікроелементів ( Cu, Zn, 
Co, Mo, Mn) та B, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

Квіти газонні Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 

2.1.43 Гумісол-супер 
12 Лісове 
господарство 

Добриво І ТОВ 
«Агрофірма 
«Гермес» 

Гумінові речовини, не 
менше 2400 мг/дм3 
вітаміни, фітогормони, 
макроелементи, цитрати 
мікроелементів, 
агрономічно  корисна 
мікрофлора 

Лісове господарство Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 14.04.2016 
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2.1.44 Діазобактерин 
 

Поліпшувач 
ґрунту 
 

ІІ 
 

Інститут 
сільсько-
господарської 
мікробіології та 
агропромисло-
вого 
виробництва 
НААН 

Активні штами 
азотфіксувальних 
бактерій Azospirillum 
brasilense 18-2 або 
Azospirillum brasilense 
410 в залежності від 
цільової культури 
(озимого жита, гречки, 
кормових злакових трав) 

Для забезпечення рослин 
озимого жита, гречки, 
кормових злакових трав 
біологічним азотом, 
підвищення урожаю і 
поліпшення його якості 
 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 10.04.2016 

2.1.45 Ековітал Поліпшувач 
грунту 
(інокулянт 
сої) 

ІІ ТОВ «Аграрні 
біотехнології», 
Херсонське 
державне 
підприємство- 
біологічна 
фабрика / 
ТОВ 
«Біодобриво», 
ПП «НВП «Віват» 

Бактерії штамів 
Bradyrhizobium 
japonicum ІМВ В- 7242 
та Bacillus megaterium 
ІМВ В-7168 
Вміст життєздатнних 
клітин не менше 1,5 
КУО/см3 препарату 

Для передпосівної обробки 
насіння бобових культур 
(сої). Сприяє підвищенню 
урожаю на 10-45 % та 
його якості. Сприяє  
покращенню 
структурованості та 
екологічного стану ґрунтів 
за рахунок збагачення їх 
азотом, фосфором та 
іншими біогенними 
елементами, розвитку 
корисної грунтової 
мікрофлори. Сприяє 
стабілізації агроекосистем 
і підвищенню родючості 
грунтів. 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 29.04.2016 

2.1.46 Еко Рост Поліпшувач 
ґрунту 

ІІ ПП «Еко Рост» Рослинні екстракти, 
корисна агрономічна 
мікрофлора 

Відновлення грунту, 
стійкість до посухи, краща 
зимівля, збільшення 
кореневої системи рослин, 
стійкість до хвороб. 
Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово-ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 10.03.2016 
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2.1.47 Екстракон   Біодобриво 
- 
поліпшувач 
ґрунту 

II ННЦ «Інститут 
землеробства 
НААН» 

Природний консорціум 
ґрунтових 
мікроорганізмів 
(Sporocytophaga 
mixococcoides, Sorangium 
cellulosum, Cellvibrio 
mixtus, Trichoderma 
viridae, Pseudomonas 
fluorescens, P. putida, 
Васillus subtilis, B. 
sphaericus, В. megaterium, 
B. pumilus) 

Трансформація органічної 
речовини в біогумус, 
оздоровлення ґрунту та 
усунення токсичності, 
активізація природних 
трофічних зв'язків у 
біоценозі, ініціація 
біологічних циклів ґрунту  

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 27.11.2015 

2.1.48 ЕМ-1 
Активований 

ЕМ-
препарат. 
Добриво 
(поліпшу-
вач ґрунту) 

 ІI ТОВ «ЕМ 
Україна» 

Lactobacillus plantarum, 
Rhodopseudomonas 
palustris, Saccharomyces 
cerevisiae, Azotobacter 

Для польових,  плодово-
ягідних, кімнатних  та 
декоративних рослин 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 13.03.2016 

2.1.49 Ембіко 
відновлювач 
родючості грунту 
 

ЕМ-
препарат. 
Добриво 
(поліпшу-
вач ґрунту) 

 ІI ТзОВ «Пансіонат 
«Орбіта-2»  

Живі культури 
молочнокислих 
(Lactobacillus casei, 
Lactococcus lactris,  
Saccharomices 
cerevisiae), 
фотосинтезуючих 
(Phodopseudomonas 
palustris) та продукти їх 
життєдіяльності  

Біодобриво для зернових, 
зернобобових, технічних, 
плодово-ягідних, овочевих 
культур, ефіро-олійних, 
кімнатних  та 
декоративних рослин 

На перегляді  

2.1.50 КЕМ БІН Байкал ЕМ-
препарат. 
Добриво 
(поліпшу-
вач ґрунту) 

ІІ 
 

ФОП Саєвський 
Ю.Ю 

Lactobacillus casei 21, 
Lactococcus lactis 47, 
Saccharomyces cerevisiae 
76, Rhodobacter 
sphaeroides, 
Rhodopseudomonas 
palustris 

Розклад органічних мас; 
Стимулювання росту 
рослин, пригнічення 
запахів, Накопичення 
азоту в грунті, 
Біофунгіцидна дія 

На перегляді  
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2.1.51 Меганіт нірбатор  
A+B 

Поліпшувач 
ґрунту 

ІІ / Приватне 
підприємство 
„Ексімінвест” 

Azotobacter chroococcum, 
Azospirillum lipoferum, 
Bacillus subtilis, Bacillus 
megatherium 

Обробка ґрунтів для всіх 
видів польових та садових 
культур 

На перегляді 

2.1.52 Мікрогумін 
 

Поліпшувач 
ґрунту 
 

ІІ 
 

Інститут с/г 
мікробіології та 
агропромисло-
вого 
виробництва 
НААН 

Azospirillum brasilense – 
не менше  
2×109 КУО/ г 

Підвищення урожайності і 
покращення якості зерна 
ячменю  

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 10.04.2016 

2.1.53 Нітрофікс 
(Гліцимакс) 
  

Інокулянт ІІ СГП «Нива»/ 
ТОВ 
«Біонасервіс» 

Bradyrhizobium  
japonicum, 
Bradyrhizobium 
elkanii 

Інокулянт на сухому 
стерильному торфі для 
обробки насіння сої  

На перегляді 

2.1.54 Нітрофікс 
(Нітрагін) 

Інокулянт  ІІ СГП «Нива» / 
ТОВ 
«Біонасервіс» 

Bradyrhizobium 
 japonicum 

Інокулянт в рідкій формі 
для бобових культур: соя, 
горох, нут, вика, квасоля 
та інші бобові 

На перегляді 

2.1.55 Органік-баланс Поліпшувач 
ґрунту  
 

І ПП «БТУ-Центр»Azotobacter chroococcum, 
Bacillus subtilis, 
Paenibacillus polymyxa, 
Enterococcus, 
Lactobacillus 

Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово- ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 05.09.2015 

2.1.56 Поліміксобакте-
рин 
 

Поліпшувач 
ґрунту 
 

ІІ 
 

Інститут с/г 
мікробіології та 
агропромисло-
вого 
виробництва 
НААН 

Штам 
фосфатмобілізувальних 
бактерій  Paenibacillus 
polymyxa КВ 

Препарат розчиняє 
важкодоступні фосфати 
грунту та стимулює ріст 
рослин. 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 10.04.2016 

2.1.57 Псевдобактерин-
2 

Поліпшувач 
ґрунту 

ІІ СГП «Нива» / 
ТОВ 
«Біонасервіс» 

Pseudomonas aureofaciens Для захисту зернових, 
овочевих, плодово-
ягідних культур від 
грибкових і бактеріальних 
захворювань 

На перегляді 
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2.1.58 Реаком-органіка Добриво ІІ  ТОВ НВЦ 
«Реаком» / ТОВ 
«Реаком центр» 

Мікроелементи в хелатній 
формі:  Cu, Fe, Zn, Mn, Mo, 
Co, B 

Для передпосівної 
обробки насіння з метою 
підвищення схожості, 
енергії проростання, 
чутливості до хвороб. 
Також позакореневого 
підживлення вегетуючих 
рослин з метою 
підвищення урожайності, 
якісних показників 
урожаю, збільшення 
вмісту сухих 
речовин(білку, крохмалю, 
цукру, вітаміну С, тощо), 
підвищення імунітету 
рослин до хвороб, засухи 
та морозостійкості, 
виведення рослин зі 
стресового стану.  

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 27.03.2016 

2.1.59 Радород Добриво 
Поліпшувач 
ґрунту 

ІІ НДВП 
«Автономна 
родова садиба» 

N-сир. 0,88 %, P-сир. 
1,45 %, K-сир. 0,81  
Корисна мікрофлора 

Для кореневого та 
позакореневого 
підживлення. Сприяє 
переробці біомаси за 
допомогою 
мікроорганізмів. 

На перегляді 

2.1.60 Ризогумін 
 

Інокулянт 
Поліпшувач 
ґрунту 

ІІ 
 

Інститут с/г 
мікробіології та 
агропромисло-
вого виробництва 
НААН 

Bradyrhizobium japonicum 
бульбочкові бактерії – не 
менше 1×109  КУО/г 

Підвищення урожайності і 
покращення якості 
продукції бобових культур 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 10.04.2016 

2.1.61 Ріверм Добриво І МЕФ «Aqua-
Vitae» 
 

Мікро- і макроелементи, 
азото- і фосфобактерії 

Зернові, зернобобові, 
круп’яні, 
ріпак, соняшник, 
кукурудза, люцерна, 
плодово- ягідні культури, 
овочеві культури 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 01.07.2016 
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2.1.62 Різовітал 42 
(RhizoVital 42) 
 

Поліпшувач 
ґрунту  
Стимулятор 
росту 

ІІ / Біотех сістемс 
(Україна) 

Спори грунтової бактерії 
Bacillus amyloliquefaciens 
FZB42 

Зернові, технічні, плодові, 
овочеві, ягідні, 
декоративні культури. 

На перегляді 

2.1.63 Сана-Там Добриво ІІ ПП «Сана-Там 
Україна» / ФОП 
Саулов О.М., 
ФОП 
Машошин І.М. 

Гумінові речовини,       
25 мг/дм3 

Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово-ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 06.06.2015 

2.1.64 Урожай Органік 
(Urozhay 
Organic) 

Добриво II ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Мікроелементи: бор, 
мідь, залізо, марганець, 
молібден, цинк. 

Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово-ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини  

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.1.65 Хелафіт-органік Добриво 
Стимулятор 
росту 

ІІ Гармашов В.В. Мікроелементи в хелатній 
формі (B, Cu, Zn, Fe, Mn, 
Mo, Co), гумінові та 
фульвові кислоти,  
вітаміни, амінокислоти,  
Trichoderma lignorum, 
Bacillus subtilis 

Оптимізує живлення 
рослин, покращує 
засвоєння речовин з 
грунту. Підвищує 
врожайність, якість 
продукції, смак, 
забарвлення плодів, 
зберігання та 
транспортабельність 
продукції 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 23.03.2016 

2.1.66 Хетомік 
 

Поліпшувач 
ґрунту 
 

ІІ 
 

Інститут с/г 
мікробіології та 
агропромисло-
вого виробництва 
НААН 

Штам гриба-антагоніста 
Chaetomium cochliodes 
Palliser 3250 
 

Поліпшення живлення 
рослин та захисту від 
збудників кореневих 
хвороб: кореневих 
гнилей, фузаріозу, паршіі 
картоплі, ризоктоніозу 
картоплі та овочевих 
культур 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 10.04.2016 
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2.1.67 MycoApply Super     
Concentrate 

Мікориза 
Поліпшувач 
ґрунту 

ІІ Mycorrhizal 
Applicattions, Inc  
/ПНВП “Біак” 

Асоціація Glomus      
ендомикоризних 
прапогул  Види Glomus-
Intaradices, Mosseae,  
Etunicatum, Agregatum   

Забезпечення  рослин  
збалансовано  елементами  
живлення,  вологою,  
захистом  від  
захворювань  та  
шкідників.  Природна  
здатність  грунтів  до  
самовідновлення  та  
підвищення  родючості. 

На перегляді  

 
* Постанова Ради (ЄC) №. 834/2007 та (ЄС) № 889/2008 та згідно рівнозначного стандарту, еквівалентного Постановам Ради (ЄС)  № 834/2007 та 
№ 889/2008 
** Стандарти НОП Сполучених Штатів (Мін. С/г США, С/Г Марк. Служба 7 CFR Частина 205, Національна  Органічна Програма, Підсумкова 
Постанова) і пов'язані Вказівки з органічного виробництва 
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2.2 Інсектициди, Ентомофаги  

№ Назва засобу Група Кате-
горія 

Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча речовина 
та її вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.2.1 Боверин  Інсектицид ІІ ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Природні гриби 
Beauveria bassiana  

Для захисту сільськогосподар-
ських, лісових і лікарських 
культур від шкідників 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.2.2 Бітоксибацилін 
БТ 

Інсектицид I ТОВ "Центр 
Біотехніка»  

Bacillus thuringiensis 
var. thuringiensis 

Проти листогризучих комах Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 09.08.2015  

2.2.3 Бітоксибацилін-
БТУ   
(Актоверм 
формула) 
 

Інсектицид I ПП «БТУ-
Центр» 

Bacillus thuringiensis 
var. thuringiensis 

Проти листогризучих комах Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 05.09.2015 

2.2.4 Ганоль   Препарат  
фунгіцидно-
інcектицидної 
дії 

ІІ Завод СО2 
екстрактів ВКПФ 
«Ганоль» 

Екстракт полину 
гіркого 

Зернові, технічні, плодові, 
овочеві та ягідні культури 
Проти колорадського жука, 
блішки. Обробка посівного 
матеріалу.  
Обробка складів 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 16.05.2015 

2.2.5 Колорадоцид Інсектицид ІІ ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Bacillus thuringiensis 
var. thuringiensis 

Проти листогризучих комах Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.1.6 Лепідоцид  Інсектицид ІІ СГП «Нива»/ ТОВ 
«Біонасервіс» 

Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki 

Проти листогризучих комах.  
Буряк, соняшник, люцерна, 
соя, горох, кукурудза, овочеві 
(капуста, томати..), плодово-
ягідні (яблуня, слива, груша, 
вишня, черешня, абрикос, 
суниця, аґрус, малина, 
смородина), виноград. 

На перегляді 
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№ Назва засобу Група Кате-

горія 
Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча речовина 
та її вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.2.7 Лепідоцид-БТУ Інсектицид IІ ПП «БТУ-
Центр» 

Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki 

Проти листогризучих комах.  Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 05.09.2015 

2.2.8 Мадекс Твін 
(Madex Twin) 

Інсектицид ІІ / Біотех сістемс 
(Україна) 

Грануловірус проти 
яблуневої плодожерки  
(Cydia pomonella) і 
персикової 
листокрутки 
(Grapholita molesta). 

Плодові та ягідні культури На перегляді 

2.2.9 Метаризин 
(Ентоцид) 

Інсектицид ІІ ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Metarhizium 
anisopliae  

для захисту сільськогосподар-
ських, лісових і лікарських 
культур від шкідників 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.2.10 Метаризин  Інсектицид ІІ ТОВ НВЦ 
«Черкасибіоза-
хист» 

Metarhizium 
anisopliae  

Зернові, зерно-бобові, технічні, 
картопля, овочеві, плодово-
ягідні культури 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 21.07.2016 

2.2.11 Трихограма  Ентомофаг  ІІ ТОВ НВЦ 
«Черкасибіоза-
хист» 

Trichorgamma sp. Проти понад 60 видів 
шкідників с/г культур 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 21.07.2016 

2.2.12 Хеліковекс 
(Helicovex) 

 

Інсектицид ІІ / Біотех сістемс 
(Україна) 

Грануловірус 
бавовникової та ін. 
совок роду Helicoverpa 
(Helicoverpa armigera, 
Helicoverpa zea, 
Helicoverpa virescens, 
Helicoverpa puctigera)  

Зернові, технічні, плодові, 
овочеві та ягідні культури. 

На перегляді 

* Постанова Ради (ЄC) №. 834/2007 та (ЄС) № 889/2008 та згідно рівнозначного стандарту, еквівалентного Постановам Ради (ЄС)  № 834/2007 та 
№ 889/2008 
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2.3 Фунгіциди 
 
№ Назва засобу Група Кате-

горія 
Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча речовина та 
її вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.3.1 Бактофіт Фунгіцид ІІ СГП «Нива»/ ТОВ 
«Біонасервіс» 

Bacillus subtilis Для захисту зернових, 
овочевих, плодово-ягідних 
культур від грибкових і 
бактеріальних захворювань 

На перегляді 

2.3.2 Ганоль   Засіб 
фунгіцидно-
інcектицид-
ної дії 

ІІ Завод СО2 
екстрактів ВКПФ 
«Ганоль» 

СО2 екстракт полину 
гіркого 

Зернові, технічні, плодові, 
овочеві та ягідні культури 
Обробка посівного матеріалу. 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 16.05.2015 

2.3.3 Триходермін БТ 
(Trichodermіn 
BT) 

Фунгіцид I ТОВ "Центр 
Біотехніка»  

Cпори і міцелій гриба - 
антагоніста роду 
Trichoderma  

Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово-ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини  

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 09.08.2015 

2.3.4 Триходермін БТ 
(Tryhodermіn BT) 

Фунгіцид ІІ ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Cпори і міцелій гриба - 
антагоніста роду 
Trichoderma  

Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово-ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.3.5 Триходермін БТ  Фунгіцид ІІ ТОВ НВЦ 
«Черкасибіоза-
хист» 

Cпори і міцелій гриба 
Trichoderma viride  

Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово-ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 21.07.2016 

2.3.6 Фітодоктор 
(Спорофіт) 

Фунгіцид ІІ ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Bacіllus subtіlіs Зернові, зернобобові, 
картопля, капуста, 
помідори, огірки, цукровий 
буряк, соняшник, бавовник 
 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.3.7 Фітоцид-p 
(Фітохелп) 

Фунгіцид І ПП «БТУ-
Центр» 

Природні ендофітні  
бактерії Bacillus subtilis 

Зернові, зернобобові, 
технічні, плодово-ягідні, 
овочеві культури та 
декоративні рослини 
 

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 05.09.2015 
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№ Назва засобу Група Кате-

горія 
Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча речовина та 
її вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.3.8 Фунгістоп Фунгіцид ІІ СГП «Нива»/ ТОВ 
«Біонасервіс» 

Trichoderma viride Для боротьби з грибковими 
хворобами в теплицях 

На перегляді 

2.3.9 Хелафіт-органік Добриво 
Фунгіцид 
Стимулятор 
росту 

ІІ Гармашов В.В. Мікроелементи в 
хелатній формі (B, Cu, 
Zn, Fe, Mn, Mo, Co), 
гумінові та фульвові 
кислоти,  вітаміни, 
амінокислоти,  
Trichoderma lignorum, 
Bacillus subtilis 

Сприяє профілактиці і 
лікуванню рослин від 
комплексу хвороб, 
викликаних грибами і 
бактеріями.  

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 23.03.2016 

 
* Постанова Ради (ЄC) №. 834/2007 та (ЄС) № 889/2008 та згідно рівнозначного стандарту, еквівалентного Постановам Ради (ЄС)  № 834/2007 та 
№ 889/2008 
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2.4 Інші засоби для рослинництва 
 
№ Назва засобу Група Кате-

горія 
Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча речовина та 
її вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.4.1 Бактороденцид Родентицид І ТОВ "Центр 
Біотехніка» 

Salmonella enteritidis 
var. Issatchenko 
 

Проти мишоподібних 
гризунів  

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 09.08.2015 

2.4.2 Ганоль   Засіб 
фунгіцидно-
інcектицид-
ної дії 

ІІ Завод СО2 
екстрактів ВКПФ 
«Ганоль» 
 

Екстракт полину 
гіркого 

Обробка складів  
 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 16.05.2015 

2.4.3 Антимишин Біороденти-
цид 

ІІ Інститут 
сільськогоспода
рської 
мікробіології та 
агропромислово
го виробництва 
НААН 

Штам 1Ч Salmonella 
enteritidis var. 
Issatchenko 

Препарат призначений для 
боротьби з дрібними 
шкодочинними 
мишоподібними гризунами 
на сільськогосподарських 
угіддях, теплицях, 
овочесховищах, 
зерноскладах, підвалах 
тощо 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 10.04.2016 

2.4.4 Ембіко Компост Деструктор 
органіки  

ІI ТзОВ 
«Пансіонат 
«Орбіта-2»  

живі культури 
молочнокислих 
(Lactobacillus casei, 
Lactococcus lactris,  
Saccharomices 
cerevisiae), 
фотосинтезуючих 
(Phodopseudomonas 
palustris) та продукти 
їх життєдіяльності  

Розкладання відходів 
рослинного походження 

На перегляді 

2.4.5 РізоВітал 42 
(RhizoVital 42) 

Стимулятор 
росту 

ІІ / Біотех сістемс 
(Україна) 

Спори грунтової 
бактерії Bacillus 
amyloliquefaciens 
FZB42 

Зернові, технічні, плодові, 
овочеві, ягідні, декоративні 
культури. 

На перегляді 

 
 



 

ПЕРЕЛІК ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН, ЩО МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ В ОРГАНІЧНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРЕРОБЦІ, ЗГІДНО рівнозначного стандарту, еквівалентного 
ПОСТАНОВам РАДИ (ЄС)  № 834/2007 та № 889/2008 
Версія №22 від 30.04.2015  дійсна по 31.12.2015 

© 2015 OC 
 

 

 

 
 
№ Назва засобу Група Кате-

горія 
Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча речовина та 
її вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.4.6 КЕМ БІН Байкал ЕМ-
препарат. 
Добриво 
(поліпшу-
вач ґрунту) 

ІІ 
 

ФОП Саєвський 
Ю.Ю 

Lactobacillus casei 21, 
Lactococcus lactis 47, 
Saccharomyces 
cerevisiae 76, 
Rhodobacter 
sphaeroides, 
Rhodopseudomonas 
palustris 

Розклад органічних мас; 
Стимулювання росту рослин, 
пригнічення запахів,  

На перегляді  

2.4.7 Родента Біо Родентицид ІІ ТОВ НВЦ 
«Черкасибіо-
захист» 

Salmonella enteritidis 
var. Issatchenko 
 

Проти мишоподібних 
гризунів  

Сертифіковано 
відповідно до EU* / 
до 21.07.2016 

2.4.8 Хелафіт-органік Добриво 
Стимулятор 
росту 

ІІ Гармашов В.В. Мікроелементи в 
хелатній формі (B, Cu, 
Zn, Fe, Mn, Mo, Co), 
гумінові та фульвові 
кислоти,  вітаміни, 
амінокислоти,  
Trichoderma lignorum, 
Bacillus subtilis 

Висока біологічна, 
рістрегулююча, 
імуностимулююча та 
імуномоделююча активність. 
Природний антистресовий 
адаптоген, мобілізує захисні 
сили рослини. Підвищує 
холодо- і посухостійкість 
рослин. Протидіє сольовому 
стресу. Покращує процеси 
дозрівання.  

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 23.03.2016 

2.4.9 Целюлад Целюлозо- 
деструктор 

ІІ ДП «Ензим» / 
ТД «Ензим Агро», 
ТД «Ензим»,  
ТОВ «Ензим 
Трейдінг» 

Фермент, 
продукований 
Trichoderma reesei 

Біоутилізація соломи на 
полях, для силосування 
кормових трав з високим 
вмістом целюлози, для 
прискорення  
трансформації соломи в 
біогумус 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 25.03.2016 

2.4.10 B&Sept Fresh 
Farm 

Препарат 
для розкладу 
органічних 
відходів 

ІІ СГП «Нива»/    
ТОВ БНС Груп,  
ТОВ 
«Біонасервіс» 

Три штами бактерії 
Bacillus subtilis 

 

Препарат для розкладу  
органічних відходів 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 28.10.2015 

* Постанова Ради (ЄC) №. 834/2007 та (ЄС) № 889/2008 та згідно рівнозначного стандарту, еквівалентного Постановам Ради (ЄС)  № 834/2007 та 
№ 889/2008  
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2.5 Організми (комахи, кліщі, нематоди), які можуть застосовуватися для біологічного контролю шкідників 

 

 
 
 
 
 

№ Назва корисного виду  Назва шкідника або групи шкідників, проти якого застосовують  
2.5.1 Adalia bipunctata Різні види попелиць (баштанна, персикова, бобова та ін..) 

2.5.2 Amblyseius andersoni  (Typhlodromus potentillae) Різні види кліщів і дрібні комахи, переважно трипси   

2.5.3 Amblyseius californicus     Павутинні кліщі  

2.5.4 Amblyseius cucumeris Трипси  

2.5.5 Amblyseius degenerans Трипси, кліщі 

2.5.6 Amblyseius  montdorensis (Typhlodromips montdorensis)  Білокрилки, трипси, павутинні кліщі 

2.5.7 Amblyseius mckenziei (Neoseiulus barkeri) Різні види кліщів і дрібні комахи, переважно трипси   
2.5.8 Amblyseius  swirskii  Яйця і личинки тепличної та тютюнової білокрилок  
2.5.9 Aphelinus abdominalis Крупні види попелиць 
2.5.10 Aphidius colemani Попелиці 

2.5.11 Aphidius ervi Крупні види попелиць (горохова, велика злакова та ін.) 
2.5.12 Aphidoletes aphidimyza Різні види попелиць, переважно колонії попелиць 
2.5.13 Atheta coriaria (Taxicera coriaria) Огірковий та грибний комарики, мухи-береговушки, трипс  
2.5.14 Chrysopa carnea = Chrysoperla carnea Попелиці, трипси, павутинні кліщі, білокрилка та інші дрібні комахи 

2.5.15 Cryptolaemus montrouzieri Червець (Кошеніль) 

2.5.16 Dacnusa sibirica   Мінуючі мухи 

2.5.17 Diglyphus isaea Мінуючі мухи 

2.5.18 Encarsia formosa Білокрилки 

2.5.19 Eretmocerus eremicus Бавовняна, тютюнова і теплична білокрилки 

2.5.20 Eretmocerus mundus Білокрилки 

2.5.21 Feltiella acarisuga (синоним — Therodiplosis persicae) Павутинні кліщі 

2.5.22 Heterorhabditis megidis (нематоди)  Личинки скосарів Otiorhynchus 
2.5.23 Hippodamia convergens   Попелиці  

2.5.24 Hypoaspis aculeifer Личинки двокрилих і трипси 

2.5.25 Hypoaspis miles 
 

Огірковий комарик, кліщі, трипси и колемболи 
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№ Назва корисного виду  Назва шкідника або групи шкідників, проти якого застосовують  
2.5.26 Leptomastix dactylopii Псевдощитівки (кокциди), цитрусовий борошнистий червець 

2.5.27 Macrolophus caliginosus   Попелиці, трипси, павутинні кліщі, білокрила теплична 

2.5.28 Macrolophus nubilis Попелиці, трипси, павутинні кліщі, білокрилка  

2.5.29 Orius laevigatus Широкий спектр комах і кліщів 

2.5.30 Phasmarhabditis hermaphrodita  (нематоди) 
 

Слизні (слизуни або слизняки)  

2.5.31 Phytoseiulus persimilis Павутинні кліщі 

2.5.32 Steinernema feltiae (нематоди) Личинки двокрилих комах 

2.5.33 Trichogramma pintoi 
 

Яйця лускокрилих  

2.5.34 Trichogramma evanescens Яйця лускокрилих  

2.5.35 Trichogramma  brassicae 
 

Яйця лускокрилих  

2.5.36 Typhlodromus pyri Кліщі, в першу чергу павутинні і яблуневі кліщі 
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2.6 Засоби для тваринництва 
 
№ Назва засобу Група Кате-

горія 
Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча 
речовина та 
її вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.6.1 БЕНТОНІТ    Технологічна 
добавка  

ІІ ТОВ 
«Технотерра»-1 
\ТОВ 
«Террасістем» 

Бентоніт Премікс для всіх видів 
сільськогосподарських та домашніх 
тварин, птиці, риби, який вміщує в 
доступній формі  макро-, мікро- та 
ультрамікро-елементи, життєво 
необхідні живим організмам, 
іонообмінний сорбент, консервант 
кормів. 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 19.09.2015 

2.6.2 ЛАКТИН-К ПЛЮС Зоотехнічна 
добавка 

ІІ ТОВ «БІОТЕХ 
ГРУП» 

Живі культури 
молочнокислих 
бактерій 
(Lactobacillus 
fermentum, 
Lactobacillus 
salivarius, 
Enterococcus 
faecium) 

Підвищення продуктивності тварин, 
підвищення життєздатності 
молодняка, формування здорової 
мікрофлори травного тракту, 
зміцнення та стабілізація захисних 
сил організму 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 17.10.2015 

2.6.3 МІНЕРОЛІТ Технологічна  
добавка  

ІІ ТОВ «Агромікс 
Трейд» 

Комплекс 
природних 
мінеральних 
речовин, 100% 
 

Мінеральна кормова добавка з 
сорбуючими та розкислюючими 
властивостями для тварин (велика 
рогата худоба, свині та інше) та 
птиці (несучка, бройлер та інше) 
 

Затверджено 
відповідно до EU* / 
до 11.08.2015 

 
* Постанова Ради (ЄC) №. 834/2007 та (ЄС) № 889/2008 та згідно рівнозначного стандарту, еквівалентного Постановам Ради (ЄС)  № 834/2007 та 
№ 889/2008 
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2.7 Засоби для бджільництва 
 
№ Назва засобу Група Кате-

горія 
Виробник / 
Дистриб’ютор  

Діюча 
речовина та 
її вміст 

Призначення Стандарт сертифікації 
/ затвердження та 
Термін дії сертифікату 
/ затвердження 

2.7.1 Тимовар  Акарицид  ІІ / Біотех 
сістемс 
(Україна) 

Тимол  Проти кліща Varroa destructor На перегляді  

 
* Постанова Ради (ЄC) №. 834/2007 та (ЄС) № 889/2008 та згідно рівнозначного стандарту, еквівалентного Постановам Ради (ЄС)  № 834/2007 та 
№ 889/2008    
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Розділ 3. Контакти виробників 
 

№ Назва виробника/ 
дистриб’ютора 

Поштова    
адреса 

Контактна  
особа 

Номер       
телефону 

Електронна   
адреса 

Електронна сторінка 

       
1 «Агрофірма 

«Гермес», ТОВ 
вул., Орджонікідзе, 
10, м. Краматорськ, 
Донецька обл., 
Україна, 84313 
 

Здор Геннадій 
Вікторович 

+38 (062) 647-12-54 hermes@humi-plus.com 
 
www.humi-plus.com 

2 «Aqua-Vitae», МЕФ 
 

вул. Полтавська, 
4,кв.3, м. Київ, 
Україна, 01135 
 

 +38 (044) 486-70-90 
+38 (044) 455-94-86  

4559486@ukr.net 
 
www.riverm.info 

3  «БТУ-Центр», ПП вул. Будівельників, 
35, м. Ладижин, 
Тростянецький р-н, 
Вінницька обл., 
Україна, 24321 
 

Білко 
Володимир 
Анатолійович 

+38 (096) 910-91-95 btucenter@ukr.net  
 
www.btu-center.com  

4  «Львівський 
обласний 
виробничий рибний 
комбінат», ВАТ 

пр. В. Чорновола 
45 а/ 10 корпус, 
Львів, Україна, 
79058 
 
 

Горностай 
Ольга 
Богданівна 

+38 (067) 670-82-42 
+38 (096) 375-81-18 

office@bioaktiv.com.ua 
 
www.bioaktiv.com.ua 

5 "Центр Біотехніка», 
ТОВ 

вул. Маякська 
дорога, 26, смт. 
Хлібодарське, 
Одеська обл., 
Україна, 67667 
 

 +38 (048) 750-81-31 centrbio@ukr.net www.centrbio.com  

6  «Черкаський 
науково-
виробничий центр 
по біологічному 
захисту рослин», 
ТОВ 
 

вул.Геронимівська, 
3, с.Геронимівка, 
Черкаський район, 
Черкаська область, 
Україна, 19601 
 

 +38 (0472) 55-09-83, 
+38 (0472) 55-09-89 

cherkassubiozahust@ 
mail.ru 

www.cherkassybiozahist.co
m.ua/ 
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№ Назва виробника/ 

дистриб’ютора 
Поштова    
адреса 

Контактна  
особа 

Номер       
телефону 

Електронна   адреса Електронна сторінка 

7 «Аграрні 
біотехнології», ТОВ 
 
 
Херсонське 
державне 
підприємство- 
біологічна фабрика 
 

вул. Чугуївська, 56, 
м. Харків, Україна, 
61140 
 
вул. Адмірала 
Макарова, 9, 
м. Херсон, Україна, 
73011 

Кашуба 
В’ячеслав 
Володимирович 
 
Колеснікова 
Катерина 
Юріївна 

 + 38 (057) 706-17-56 
 
 
 
+38 (055) 238-07-60 
 

agro.biotechnology@
hotmail.com 
 
 
kolesnikova.k1502
@yandex.ru 

www.agro-
biotechnology.com.ua   
 
 
www.khersonbiofabrika.
com.ua 

8 AгроКонсалтинг ГмбХ вул. Притисько-
Микільська, 9а, м. 
Київ, Україна, 04070 
 

Сич Павло 
Юрійович 

+38 (093) 686-94-24 
+80 (044) 425-13-10 

p.sych@agroconsulting.at 
office@agroconsulting.at 
office@agrosolution.eu 
 

www.agroconsulting.at 
www.agrosolution.eu 
 

9 «Автономна родова 
садиба», НДВП 

вул. Ватутіна, 41, м. 
Радомишль,  
Житомирська обл., 
Україна, 12201 
 

Боженко Сергій 
Володимирович 

+380674471354 Bozhenko58@gmail.com https://www.facebook.com/
profile.php?id=1000076303
59239 

10  «Агромікс Трейд», ТОВ вул. Козацька, буд. 
120/4, м. Київ, 
Україна, 03680 
 

Сірик Олег +38 (095) 100 77 78 sirik_doc@ukr.net 
 
 

www.protex-trade.com.ua 

11 “Біак”, ПНВП просп. 
Курський,18А  
м. Суми, Україна,           
40020 
 

Киричок  Віктор 
Олександрович 

+38 (067) 169-05-05 
+38 (050) 010-00-17 
+38 (0542) 24-14-35 

bio.euro@hotmail.com  
 
 

www.biak.com.ua 

12 "Біолабтехнологія", 
НВП ТОВ 

вул. Гайдара, 13,    
м. Одеса, Україна, 
65078 
 

 +38 (048) 799-47-54 
+38 (048) 237-64-26 

biochelat@gmail.com  
 
 

www.biochelat.com.ua 

13 "Біонасервіс", ТОВ Красноярське шосе, 
4 км, м. Євпаторія,   
АР Крим, Україна, 
97403  
 
 

 +38 (050) 496–18–64 
+38 (050) 496–18–65 

info@biona.biz 
kiev@biona.biz 
lviv@biona.biz 
poltava@biona.biz 

www.biona.ua 
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№ Назва виробника/ 

дистриб’ютора 
Поштова    
адреса 

Контактна  
особа 

Номер       
телефону 

Електронна   
адреса 

Електронна сторінка 

14  «Біотех Груп», ТОВ вул. Професора 
Підвисоцького 6В, м. 
Київ, Україна, 01103  

Романенко 
Тарас 
Борисович 
 

+38 (050) 353-32-53 director@biotech-
group.com.ua 
 
 

biotech-group.com.ua 

15 Біотех сістемс вул. Баумана, 10,  
м. Дніпропетровськ, 
Україна, 49000 
 

Шмагайло 
Микола 
Олександрович 

+38 (068) 763-11-69 
+38 (095) 005-04-81 

nikolai.biotech@ukr.net  
 
 

www.biotech-
system.com.ua 

16 «БНС Груп», ТОВ вул. Верхня 7, 
Дніпропетровськ, 
Україна, 49025 
 

Максим 
Пантелеев   

+38 (067) 363-78-88 info@bnsgroup.com.ua 
 
 

www.bnsgroup.com.ua 
 

17 «Ганоль», Завод СО2 
екстрактів ВКПФ  

а/с 4/50, Кіровоград, 
Україна, 25006 
 

Віктор Ганоль +38 (067) 562-62-82 ganol@list.ru   

18 Гармашов В.В.  а/с 171,  
м. Одеса 122, 
Україна, 65122 
 

Володимир 
Гармашов 

+38 (067) 709-41-19 garmashvvladimir@ramb
ler.ru  

 

19 „Ексімінвест”, ПП  вул. Городоцька, 
174, м. Львів, 
Україна, 79022 
 

 +38 (032) 295-26-21  
+38 (032) 295-26-20 

exim.lviv@gmail.com  
 
 

www.meganit.com.ua 

20 «ЕКО РОСТ», ПП  вул. Вокзальна, 3, 
кв. 84, м. Таврійськ, 
м. Нова Каховка, 
Херсонська обл., 
Україна, 7 
 

Хлопіков Ігор 
Олександрович 

+38 (095) 199-90-19 ekorost14@mail.ru  

21 «Ензим» ДП / ТОВ 
"ТД «Ензим-Агро»",  
"ТД «Ензим»", ТОВ,  
«Ензим Трейдінг»,  
ТОВ 

вул. Хлібозаводська, 
2, м. Ладижин, 
Тростянецький р-н, 
Вінницька обл., 
Україна,  24321; 
 
вул. 1 Травня, 60, м. 
Вінниця, Україна, 
21050  
 

Бондар Богдан 
Віталійович  

+38 (0432) 55-56-20 
+38 (04343) 6-10-56 
+38 (068) 340-16-13 

b.bondar@enzim.biz   
info@enzim.biz 

www.enzim.biz 
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22 "ЕМ Україна", ТОВ  вул. В.Перспективна, 
буд. 23/13 кв.45, 
м. Кіровоград, 
Україна, 25006 
 

Горобець 
Руслан 
Володимирович 

+38 (050) 321-49-79 em-ukraine@ukr.net emukraine.org.ua 

23  «Інститут 
землеробства НААН» 
ННЦ 

вул. 
Машинобудівників 
2Б, Чабани, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 
Україна, 08162 
 

Патика Микола 
Володимирович 

+38 (050) 987-66-74 n_patyka@mail.ru www. zemlerobstvo.com  

24 Інститут 
сільськогосподарської 
мікробіології та 
агропромислового 
виробництва НААН 
 

вул., Шевченка, 
97, м. Чернігів, 
Чернігівська обл., 
Україна, 14027 

Волкогон  
Віталій 
Васильович 

+38 (04622) 3-21-57 
+38 (04622) 3-20-75 

mark_isgm@mail.ru http://www.ismav.com.ua 

25 Конкін Т.М., ПП вул. Шевченко, 5, м. 
Городище, 
Черкаська обл., 
Україна, 19500 

Конкін Тимофій 
Михайлович,  
Гогія Тетяна 
Тимофіївна 
 

+38 (063) 528-10-76,  
+38 (093) 558-07-74  

Timkoff@list.ru  

26 “Пансіонат “Орбіта-2”, 
ТзОВ 
 

вул. Красноярське 
шосе, 15, 
м.Євпаторія, АР 
Крим, Україна, 
97400,  
 

Кочка Кирило 
Олексійович 
 

+38 (0652) 37-56-39 
 

simbiopro@gmail.com 
 
 
 

www.geotec.com.ua 
 

27  «Сана-Там Україна», 
ПП  / Саулов О.М.,   
ФОП, Машошин І.М., 
ФОП 

вул. Монтажників, 5, 
офіс 3, м. Євпаторія, 
АР Крим, Україна, 
97400 
 

Бордзицька 
Ніна Павлівна 

+38 (063) 349-66-61 sana-tam@mail.ru  

28 Саєвський Ю.Ю, ФОП вул. Долорес Ібарурі 
80 кв 65, м.Чернігів,  
Україна, 14005 
 

Саєвський  
Евген Юрійович 

+38 (099) 386-21-99 saevskiy.e@gmail.com  
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29  «Реаком центр», ТОВ а/с 55, Київ, 
Україна, 04070 

Гончаренко 
Євгеній 
Миколайович 
 

+38 (050) 362-31-87 goncharenko_e@ukr.net  

30 «Сумлегтех», ТОВ вул. Газети 
Правда, 9/28,     
м. Суми, Сумська 
обл., Україна 
40022  
 

Думанчук 
Роман 
Юрійович 

+38 (095) 406-97-01,  
+38 (098) 274-90-75, 
+38 (054) 266-09-31 

dumanchuk@sumlegteh. 
sumy.ua 

www.bio-sys.com.ua 

31 «Технотерра»-1, ТОВ 
/«Террасістем», ТОВ  

Комплекс будівель і 
споруд, будинок 
№1, с. Полиці, 
Володимирецький  
р-н, Рівненська обл., 
Україна, 34374 
 

вул. Примакова, 
буд. 72, корпус Б,  
м. Вінниця, Україна,  
21000 
 

Маліновський 
Віктор 
Іванович 

+38 (067) 708-90-70 info@cropterravita.com  www.cropterravita.com 



 

 

 


