ПІДТРИМАТИ ОЗИМИНУ
ТА ЯКІСНО ВИСІЯТИ ЯРІ
Ось і скінчилася зима. Однак попереду синоптики обіцяють затяжну та прохолодну
весну. А для аграріїв це означає пізніші строки сівби ранніх ярих культур та уповільнення весняного розвитку озимих. Особливо небезпечна така ситуація для
господарств, у яких восени не розкущилися колосові культури, або недостатньо
розвинувся ріпак, або, навпаки, озимий клин попереростав. Такі площі потребують
негайної допомоги при поновленні вегетації.
Костянтин Петровський, вчений агроном
То як же вирішити усі вищезазначені проблеми та отримати якісний і гідний врожай?
Вже котрий рік поспіль ці труднощі з успіхом долають препарати «АГРОЛАЙТ» та
«АГРОЛАЙТ-У», які виробляє група компаній
«ДОЛИНА» ексклюзивно для компанії «АГРОСВІТ».
«АГРОЛАЙТ-У» — препарат для обробки
посівного матеріалу з властивостями стимулятора (норма внесення 0, 5 кг/т) — утворює
навколо насіння середовище, що захищає
від негативного впливу зовнішніх факторів.
Препарат сумісний з усіма протруйниками,
макро- та мікродобривами і посилює їхню дію
за умов використання у баковій суміші.Підвищує енер гію проростання та польову схожість
на 10–15%.
Застосування препарату «АГРОЛАЙТ-У»
допоможе компенсувати затримку в строках
сівби ранніх ярих культур, таких як ячмінь, пшениця, соя, горох та інші, на 3–5 діб.
Стимулятор росту «АГРОЛАЙТ» при застосуванні від фази поновлення вегетації на озимому
ріпаку та кущення на колосових у нормі 0,3–
0,5 кг/га допомагає рослинам максимально
швидко оговтатися після перезимівлі, активно нарощувати вторинну кореневу систему і

вегетативну масу. Маючи відмінну сумісність
з пестицидами та мікродобривами, препарат
збільшує їх проникнення у листок, знімає фітотоксичну дію, виконує роль прилипача. Результатом такої комплексної дії «АГРОЛАЙТ-У» є
покращення якості обприскування і підвищення
ефективності усіх компонентів бакової суміші.
Особливо важливо це прохолодної сирої весни, коли створюються сприятливі умови для
розвитку більшості фітопатогенів. Крім того,
«АГРОЛАЙТ» підвищує морозостійкість рослин на 3–5 °С, що дуже важливо при весняних
приморозках.
Завдяки вищезазначеним якостям «АГРОЛАЙТ» став запорукою підвищення врожаїв для
багатьох господарств у різних регіонах України.
Ось лише кілька прикладів:
• ПОСП Аграрник, Київська обл. «АГРОЛАЙТОМ» обробляли насіння ріпаку і разом з пестицидами працювали по вегетуючих рослинах
у стадії бутонізації. Ефективність застосування
становила + 3,3 ц/га;
• СТОВ «ім. Шевченка»,Черкаська обл. Завдяки застосуванню стимулятора «АГРОЛАЙТ» у
баковій суміші на озимій пшениці у фазі кущення при врожайності 49,2 ц/га прибавка становила 4,1 ц/га від контролю;
• ТОВ АПК «Насташка», Київська обл. На озимій пшениці використовували «АГРОЛАЙТ-У»

для передпосівної обробки насіння та «АГРОЛАЙТ» у обприскуваннях разом із ЗЗР. Додатково отримано близько 4 ц/га зерна пшениці.
Застосування «АГРОЛАЙТУ» у пізніші фази розвитку — до формування зерна у колосових чи до
цвітіння на ріпаку — зумовлює покращення не
тільки кількісних, а і якісних показників урожаю.
Високу ефективність «АГРОЛАЙТ» показує і
на інших сільгоспкультурах, таких як соняшник,
кукурудза, цукровий буряк, овочеві та плодові культури. Це підтверджено дослідженнями
Кіровоградської ДСГДС ІСГСЗ НААН, Інституту
зернового господарства НААН, Інституту південного овочівництва і баштанництва, численними споживачами-виробниками.
Наостанок хотілося б звернути увагу на високий професійний рівень представників компанії
«АГРОСВІТ», які уважно ставляться до своїх клієнтів, працюють на партнерських засадах і тому
не менше за них зацікавлені в отриманні високих якісних та кількісних показників врожаю.
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