Майбутній високий врожай ще восени
Костянтин Петровський,

Р

вчений-агроном

озпочалася посівна кампанія
осені 2012 року. Всі пам’ятають,
наскільки тяжкими були умови
минулих років через посухи.
Цього року вологи у ґрунті на початок
сівби достатньо, але хтозна, які погодні
умови чекають нас попереду. Наскільки
суворою буде зима? Як усі негаразди
перенесе озима?
У нас є господарства, які із року в рік
отримують високі та стабільні врожаї
с/г культур незважаючи ні на що. Одне з
таких – СТОВ «Почанівське»
Житомирської області. Очолює це
підприємство Микола Васильович
Кондратюк, почесний працівник
сільського господарства, який має багато державних нагород, у тому числі
орден «За заслуги» ІІІ ступеню.
Господарство вирощує
сільгоспкультури, такі як озима пшениця, ячмінь озимий та ярий, озимий
ріпак, сою та інші. Загальна площа
земель складає 1780 га.
– Микола Васильович, у чому секрет
вашого успіху?
– Ніякого секрету немає. Технології
відпрацьовані роками, але ми постійно
вдосконалюємо їх. Цього сезону
відкриттям року для нас став стимулятор росту рослин «ВИМПЕЛ», який
виробляє компанія «ДОЛИНА».
– Чим саме привернув увагу цей препарат?
– Посудіть самі. У нас було посіяно 480
га озимої пшениці. 200 га ми двічі по
вегетації обробили препаратом
«ВИМПЕЛ». Необроблена пшениця дала
56 ц/га, оброблена – 66 ц/га. Різниця
склала 10 ц/га, відповідно прибавка до
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врожаю 18%. До того ж, зерно тільки ІІІ
класу. Наш головний агроном Сергій
Степанович Поберезник розповідав, що
на току при очищенні майже нічого у
відходи не відвіялося.
До речі, спочатку він був категорично
проти застосування препарату. Так і
казав: «Я в казки не вірю!». Але після
таких результатів його ставлення
докорінно змінилося.
– Наскільки вигідно використовувати
«ВИМПЕЛ»?
– Давайте порахуємо. За дві обробки
ми використали 800 г препарату.
Коштує це близько 100 грн, а натомість
отримали 1 тонну зерна з гектару прибутку (на момент написання статті
ціна 1 тонни пшениці ІІІ класу
дорівнювала близько 2100 грн. – Прим.
автора). Причому додаткових затрат
на внесення не було, бо вносили у

баковій суміші при захисних обробках.
«ВИМПЕЛ» сумісний з усіма засобами
захисту рослин.
– Які плани на майбутнє?
– Чому на майбутнє? Вже зараз будемо
обробляти посівний матеріал озимини
препаратом для обробки насіння
«ВИМПЕЛ – К» з властивостями стимулятора та комплексним
мікродобривом для обробки посівного
матеріалу «ОРАКУЛ НАСІННЯ», яке
містить у собі всі необхідні елементи
живлення для проростаючої рослини.
А в майбутньому плануємо обробити
всі посіви препаратом «ВИМПЕЛ» та
універсальним комплексним
мікродобривом «ОРАКУЛ
МУЛЬТИКОМПЛЕКС», яке забезпечить повноцінне живлення мікроелементами впродовж вегетації. Всі ці
препарати теж виробляє компанія
«ДОЛИНА». А в якості продукції цієї
компанії ми вже пересвідчилися.
– Які норми застосування можете порекомендувати на обробці посівного
матеріалу та що дає такий комплекс?
– З нормами ще не визначилися. За
інструкцією «ВИМПЕЛ – К» дають від
300 до 500 г/т. «ОРАКУЛ НАСІННЯ» –
від 0,5 до 1 л/т, залежно від культури. А
що дає? Гарантовано отримаємо дружні
та міцні сходи за будь-яких умов, що
дає посівам змогу добре розвинутися та
гарно перезимувати. Таким чином
закладемо майбутній високий врожай
ще восени.
– Маєте побажання до читачів?
– Так, використовуйте сучасні та
перевірені препарати, які допоможуть
вам отримати нагороду за нелегку
сільську працю – щедрий та якісний
врожай. Ми свій вибір уже зробили.
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