Готуємо посівний матеріал
ранніх ярих культур
Костянтин Петровський,

проростання та стійкість до приморозків, симулюють активний ріст
кореневої системи та сходів.
А практичне застосування препараа порозі весна. Погодні
тів для обробки насіння навіть перевиумови поки що сприящує наукові досліди. Одним з багатьох
ють сівбі ранніх ярих
прикладів ефективного застосування
культур, і тут головне не
продукції компанії «ДОЛИНА» на
проґавити сприятливий момент. Як то
кажуть: «День рік годує». Треба максивиробництві є ФГ «Наше життя»
мально використати запас вологи у
Дніпропетровської області, керівник –
ґрунті, що утворився за зимівлю, та не
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попасти під весняні посухи, які вже
Минулого року при вирощуванні
котрий рік поспіль нам дошкуляють.
ярого ячменю він використав препарати
Щоб цього не сталося, необхідно
для обробки насіння «ВИМПЕЛ-К» норзаздалегідь потурбуватися та підготумою 500 г/т та «ОРАКУЛ насіння»
вати посівний матеріал. Використання
(0,5 л/т). Також в період вегетації, у фазу
лише протруювача не в змозі забезпекущення, разом із застосуванням песчити сходи усім необхідним та створитицидів додавав стимулятор росту рости умови для отримання якісного та
лин «ВИМПЕЛ» 500 г/га та універсальмаксимального врожаю.
не комплексне мікродобриво «ОРАКУЛ
За даними Кіровоградського інстимультикомплекс»1,0 л/га, яке містить
туту АПВ, використання препарату для
усі необхідні рослинам елементи живобробки насіння «ВИМПЕЛ-К» з власлення. Потім у фазі прапорцевого листка – початку колосіння знову добавив
тивостями стимулятора у нормі 500 г/т
до пестицидів «ВИМПЕЛ» (500 г/га).
на сої та інших зернобобових, таких як
горох, нут, сочевиця, збільшує площу
Незважаючи на весняні та літні
листкової поверхні на 8% (зростає
посухи,
Віктор Анатолійович за рахуХрипко Віктор Анатолійович,
вихід продуктів фотосинтезу) і масу
нок
такої
технології отримав в середдиректор ФГ «Наше життя»
кореневих бульбочок до 7% (збільшуньому по 29 ц/га якісного врожаю.
ється азотфіксація).
Окремі ділянки дали до 38 ц/га. Ціль,
Дослідження Сумського інституту АПВ за тих же умов, але з як то кажуть, виправдовує засоби. Ці препарати він застосовує
додаванням комплексного мікродобрива «ОРАКУЛ насіння» й на інших культурах, де вони теж дають гарні результати.
(1,0 л/т), яке містить усі необхідні елементи живлення, потрібні
Використовуючи для обробки насіння препарати компанії
проросткам, показали приріст повітряно-сухої маси рослин «ДОЛИНА» – «ВИМПЕЛ-К» та «ОРАКУЛ насіння», можна збенадземної частини на 59%, а коренів на 64%. За рахунок цього регти сходи навіть при незадовільному стані ґрунту та мінливих
прибавка до врожаю сої склала 4,0 ц/га, тобто 18%.
погодних умовах (приморозки, посухи). А отже, забезпечити
Житомирський держекспертцентр при обробці насіння ярого майбутній якісний та високий врожай.
ячменю (те саме дійсне й по відношенню до інших ярих зернових колосових) препаратом «ВИМПЕЛ-К» (500 г/т), отримав
наступні результати: висота рослин збільшилася на 4 см, маса
1000 насінин на 5 г. Зросли також схожість насіння, довжина
колосу та кількість зерен у ньому, а відповідно, й врожайність.
Використання препаратів «ВИМПЕЛ-К» (які виробляє група
компаній «ДОЛИНА») нормою 300-500 г/т та «ОРАКУЛ насіння» у нормі від 0,5 до 1,0 л/га на ярих зернових та рисі і 1,0-1,5 л/
га на зернобобових створює навколо насіння захисну оболонку, яка захищає його від негативного впливу навколишнього
середовища та розчиняється при сприятливих для проростання умовах. Крім того, ці препарати стримують активний розвиток поверхневих інфекцій, таких як альтернаріоз, гельмінтоспоріоз, фузаріоз та інші; посилюють дію протруйників, надійно закріплюючи їх на поверхні насінин, та знімають пригнічуючий вплив на зародок. Препарати підвищують інтенсивність
вчений-агроном
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