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Ставка на перевірену технологію
— На ячмені застосовували таку технологію?
— Так, спробували й отримали такі позитивні результати, що
навіть скликали семінар, аби поділитися досвідом із колегами. Так
вийшло, що поряд у нас були дві ділянки з ячменем, на одній із яких
ми застосували препарат для насіння ВИМПЕЛ-К®. Обробили насіння разом із протруйниками, а потім уже по вегетації у фазу повного
кущіння застосували стимулятор ВИМПЕЛ® в дозі 500 г/га. Крім
того, що рослини візуально сильно відрізнялися на цих ділянках,
оброблений ячмінь був на 5–6 см вищий, зеленіший і гарніший, ще
й урожай щонайменше на 2 ц/га був вищим.

Андрій Пушкар, директор агрофірми «Вікторія»

В

умовах економічної кризи аграрії, аби отримати прибутки,
роблять ставку на економічні та надійні технології вирощування
сільгоспкультур, застосовуючи перевірені, якісні та високоефективні препарати.

Наша розмова з директором агрофірми «Вікторія», що в Погребищенському районі Вінницької області, Андрієм ПУШКАРЕМ
відбувалася, у прямому й переносному сенсі, в найспекотніші дні, адже
прийшов час жнив і стояла серпнева спека. У цьому господарстві, як
і в більшості по всій Україні, 900 га землі засіяно пшеницею, ячменем,
соняшником, соєю, кукурудзою та ріпаком.
— Наше господарство, як і переважна більшість аналогічних
підприємств по всій Україні, кілька років поспіль працює в складних фінансових умовах — високі ціни на пальне, насіння, засоби
захисту, добрива. Тому нам треба з мінімальними витратами виростити добрий урожай і вигідно його реалізувати. Ми визначили для
себе таку схему: впроваджувати економічні та надійні технології
вирощування, які передбачають застосування перевірених, якісних
і високоефективних препаратів. Таким критеріям відповідає продукція вітчизняного виробника — групи компаній «Долина». Кілька
років тому нам запропонували спробувати препарати цієї компанії
на озимій пшениці.
— Які препарати ви застосовували та які результати отримали?
— Спочатку ми обробили насіння пшениці разом із протруювачем
препаратом ВИМПЕЛ-К®. Ґрунт у той рік був доволі сухий, тож для
підвищення енергії проростання зерна такий крок виявився доречним. У фазу кущіння внесли бакову суміш: інсектицид + гербіцид +
ВИМПЕЛ® + мікроелементи, підготувавши таким чином рослину до
перезимівлі. Після кількарічного застосування такої схеми ми переконалися, що посіви озимої пшениці, оброблені стимуляторами росту «Долини» саме з осені, стійкіші до несприятливих зимових умов,
перепаду температур, вони виходять із зими у життєздатному стані
з рівномірною густотою та розвитком і дають, врешті-решт, високий
і якісний урожай зерна.
— Який урожай озимої пшениці ви цьогоріч зібрали?
— На круг вийшло 78 ц/га. Ми задоволені таким результатом.

— Поділіться вашим досвідом застосування стимуляторів росту
на озимому ріпаку.
— Як відомо, головною проблемою у вирощуванні озимого
ріпаку є загроза вимерзання в зимовий період. Також рослинам
додають стресу або осіння посуха, або, навпаки, надмірна волога.
Вносили ми за такою самою схемою, як і на пшениці: спочатку
обробили насіння з ВИМПЕЛ-К®, а восени у фазу 4–6 справжніх
листків унесли ВИМПЕЛ® + ОРАКУЛ® мультикомплекс + ОРАКУЛ®
коламін бор. За будь-яких несприятливих умов схожість насіння
зберігається, до того ж важливо, що діаметр кореневої шийки
значно збільшується, рослина набирає цукрів, відповідно стає
міцнішою й добре зимує.
— Мало хто з агрономів застосовує стимулятори росту на соняшнику, вважаючи, що він і так добре росте. Ви ж кажете, що і най цій
олійній застосовували ВИМПЕЛ®.
— Пробували й не жалкуємо, адже соняшник нам віддячив підвищеною врожайністю. Листки соняшнику біли темнішими та міцнішими,
коренева система потужною. Речовини, що входять до складу стимулятора ВИМПЕЛ®, допомагали рослині долати стрес від унесених хімічних
препаратів. На мою думку, кращого варіанта для допомоги будь-якій
рослині вийти зі стресу, розкрити весь її потенціал просто немає. Щось
не так із рослиною — підмерзла, підгоріла, прив’яла тощо — сміливо
вносьте ВИМПЕЛ® і не прогадаєте.
— Чи чули ви про препарат від компанії «Долина» ВИМПЕЛ 2®?
— Так, чув, читав про нього й планую впроваджувати. Там інший
склад препарату, його можна застосовувати за нижчих температур,
у ньому активніші компоненти і, думаю, ефект від його внесення буде
значно більшим.
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