Якщо озимі вижили
Костянтин Петровський

Н

елегкі випробування
випали на долю озимих культур. Осіння
посуха не дозволила вчасно
отримати сходи, колосовим
культурам – повноцінно розкуститися, а озимому ріпаку –
утворити розетку. Відсутність
снігу у першій половині зими
і найсильніші морози в лютому теж негативно позначилися на перезимівлі. Значні
площі посівів вже загинули. А
ті, що вижили, перебувають у
слабкому стані. Як допомогти
посівам, що залишилися, як
отримати гідний урожай?
З цим запитанням ми звернулися до Івана Олександровича
Романця, керівника ФГ
«Романцівське» Дніпропетровської області.
– Іване Олександровичу,
розкажіть, будь ласка, про
свій досвід.
– Майбутній урожай закладається вже з перших днів
після перезимівлі. Тому при
відновленні вегетації треба
зразу обробити посіви стимуляторами росту.
Прискорити зростання листя
і коріння.

– Які препарати Ви можете
порекомендувати?

– Таких засобів багато.
Особисто я віддаю перевагу
препарату «Вимпел», який
відмінно зарекомендував
себе не лише в нашому
господарстві та має ряд
переваг перед іншими. Крім
стимуляційних властивостей, він пристосовує рослини до умов зростання,
захищає від приморозків,
посух та інших стресових
ситуацій. Має властивості
прилипача, що важливо при
спільному застосуванні з
отрутохімікатами; до речі,
він сумісний практично з
усіма. А ще він підвищує
імунітет рослин до хвороб.
– Тобто, обробили
стимулятором і можемо спати
спокійно?
– Простимулювати рослини – це тільки півсправи. Ще
необхідно забезпечити їх
харчуванням. Внесення
аміачної селітри, звичайно,
важливий агрономічний
прийом. Але він дає лише
азот. А важливо забезпечити
рослини всім необхідним.
Тут не обійтися без
підживлення комплексними

добривами. Найбільш
повноцінним, на мій погляд,
є препарат «Оракул мультикомплекс». До його складу
входить комплекс макроелементів (азот, фосфор,
калій) і комплекс основних
мікроелементів, необхідних
рослині: сірка, залізо, мідь,
цинк, бор, марганець,
кобальт і молібден.
Повноцінне підживлення дає
матеріал для листя, коренів і
стебел, які з часом забезпечать нам майбутній врожай.
– Це добриво підходить для
всіх культур?
– Абсолютно. Що ще можна
додати з цього приводу?
Наприклад, ріпак у цей
період потребує підвищеної
кількості бору. Допомогти
нам тут зможе «Оракул хелат
бору», який забезпечить
ріпаку активне зростання.
– Іване Олександровичу,
давайте підсумуємо ваші
рекомендації.
– На колосових культурах, я
рекомендую проведення
листкового підживлення препаратами «Вимпел» у
кількості 500 г/га + «Оракул
мультикомплекс» – 2 л/га. До
суміші, якщо є така

необхідність, можна додати
гербіциди – для боротьби
з зимуючими, озимими, двохі багаторічними бур'янами;
фунгіциди – для боротьби з
кореневими гнилями, борошнистою росою і септоріозом,
а також інсектициди – для
боротьби з дротяниками,
несправжніми дротяниками,
личинками хлібних жуків і
хрущів, хлібною жужелицею
(особливо по стерньових
попередниках).
По озимому ріпаку краще
застосувати наступний склад:
«Вимпел» 500 г/га + «Оракул
мультикомплекс» 1 л/га +
«Оракул хелат бору» 1 л/га.
Також можна додавати
гербіциди, фунгіциди та
інсектициди.
– Такий догляд за посівами
актуальний лише в ранньовесняний період?
– Ні, ці суміші можна і
потрібно застосовувати по
колосових – протягом усієї
вегетації, по ріпаку – до
цвітіння.
Такі обробки дозволять нам
отримати високий і якісний
врожай. А буде врожай, буде
й прибуток – заслужена нагорода хліборобам.

