«ВИМПЕЛ» І «ОРАКУЛ» –
СЕКРЕТ УСПІХУ НА СОНЯШНИКУ

Пізньовесняні й літні посухи останніх років
сильно знижують урожайність другої (а місцями й першої) стратегічної культури в Україні — соняшнику. Однак є господарства, яким
і в таких важких погодних умовах вдається
одержувати високі і якісні врожаї цієї культури. Поділитися секретом успіху ми попросили Олену В’ячеславівну Кохан, начальника
виробничого відділу ТОВ «Семагро».
— Олено В’ячеславівно, розкажіть, будь
ласка, трохи про ваше підприємство.
— Основна спеціалізація нашого господарства — це вирощування соняшнику на насіння.
Ділянки гібридизації загальною площею близько 1200 га розташовані у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській,
Одеській і Хмельницькій областях.
— Тобто ви охоплюєте практично всю
Україну?
— Взагалі, так.
— Олено В’ячеславівно, а тепер про головне. Розкрийте секрет одержання якісного
й високого врожаю соняшнику.
— Америки я вам не відкрию. В останні роки
ми обробляємо посівний матеріал як батьківських форм, так і товарних посівів стимулятором росту «ВИМПЕЛ-К» і комплексним
добривом для обробки посівного матеріалу
«ОРАКУЛ НАСІННЯ».
— Які переваги вам дає такий агроприйом?

— Ми одержуємо дружні, вирівняні, міцні й
витривалі сходи, із заданою густотою стояння
за будь-яких погодних умов. Вони легко переносять травневі заморозки й посухи. Для пізнього строку сівби — посухи в червні — липні.
До того ж «ВИМПЕЛ-К» підвищує і прискорює
схожість насіння, знімає стрес від застосування
ґрунтових гербіцидів. А «ОРАКУЛ НАСІННЯ»
забезпечує всіма необхідними поживними
елементами.
Ми продаємо вже оброблений цими препаратами посівний матеріал і проводимо
обов’язковий моніторинг посівів наших замовників. Торік, наприклад, по Центральній Україні
урожайність 30–32 ц/га — не проблема.
— Яку родзинку у продукції компанії
«ДОЛИНА», виробника препаратів серій
«ВИМПЕЛ» та «ОРАКУЛ», особисто ви знайшли для себе?
— Мабуть, це стабільність ефекту від застосування у всіх зонах вирощування.
— Які ваші подальші плани поліпшення
технології вирощування?
— Минулого року на частині посівів ми провели обробку й по вегетації у складі: «ВИМПЕЛ»
(400 г/га) + «ОРАКУЛ МУЛЬТИКОМПЛЕКС» (1,0
л/га). Результат був вражаючий. Цього року
вже заплановано обробку по вегетації, у тому
ж складі, на всю посівну площу.
— У якій фазі розвитку культури планується проводити обробку?

— До 3–4 пар справжніх листків.
— Які завдання вирішує використання
цієї комбінації?
— «ВИМПЕЛ», крім стимуляції ростових процесів, зніме стрес як ґрунтових, так і страхових
гербіцидів, адаптує рослини до посух у липні —
серпні. Це дуже важливо, адже в цей час іде
цвітіння й наливання насіння. Ще він підвищує
імунітет рослин і стійкість до хвороб. А «ОРАКУЛ МУЛЬТИКОМПЛЕКС», як збалансоване й
універсальне комплексне добриво, до складу
якого входять макроелементи (N, P, K) і основні
необхідні рослині мікроелементи (S, Fe, Cu,
Zn, B, Mn, Co, Mo), забезпечить рослини всім
необхідним уже для закладання майбутнього
врожаю.
— Олено В’ячеславівно, ви як фахівець
знаєте, що соняшник має потребу у великій
кількості бору. У компанії «ДОЛИНА» є препарат «ОРАКУЛ ХЕЛАТ БОРУ». Ви можете
порекомендувати його товаровиробникам?
— Так, звичайно, бор важливий при синтезі
білків, бере участь у поділі рослинних клітин і
є компонентом клітинних мембран.
— І чого ж ми з вами досягнемо після
всього вище перерахованого?
— Отримаємо насіння з більшим потенціалом врожайності та якості. Для соняшнику це
в першу чергу олійність.
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