Озимина
навесні

Напрацьований досвід
Костянтин Петровський,
вчений агроном

В

же майже минув
перший місяць
весни, а справжнього тепла ми так і не
дочекалися. Але ще більш
ніж ми, його не дочекалися
посіви озимих культур. За
умов прохолодної та
затяжної весни вони стають
дедалі слабкішими. Тим
важче їм буде відновитися
після перезимівлі. Затримання в розвитку згодом
обов’язково позначиться на
врожайності. Слабкі рослини більш вразливі до хвороб, шкідників та не можуть
конкурувати з бур’янами. В
критичному стані можуть
бути посіви, які недостатньо
розвинулися восени, чи
навпаки – переросли.
Як підтримати озимину після
поновлення вегетації та
забезпечити гарний врожай?

Своїм досвідом ми попросили поділитися господарства,
які минулого року за таких
саме несприятливих погодних умов пізньої весни
отримали гідний врожай.
Використання у весняний
період на озимих культурах
препаратів, які виробляє
група компаній «ДОЛИНА»:
«ВИМПЕЛ» – 300-500 г/га,
«ОРАКУЛ коламін бор» –
1-1,5 л/га, «ОРАКУЛ мультикомплекс» – 1-2 л/га,
«ОРАКУЛ сірка актив» –
1-3 л/га. Це дозволяє швидко розвинути кореневу
систему та наростити вегетативну масу, зняти токсичну дію пестицидів, захистити рослини від весняних
приморозків та посух,
підвищити імунітет,
збільшити кількість продуктивних стебел та гарантувати отримання високих
показників врожаю та
якості за будь-яких умов.

Коментарі:

Володимир Миколайович Вінічук,

директор СТОВ «Тимірязівське» Донецької області:

– Минулого року озиму пшеницю на всій площі 1350 га
обробляли у фазі кущення, використовували бакову суміш:
гербіцид + фунгіцид + інсектицид з додаванням стимулятору росту «ВИМПЕЛ», 400 г/га. Другу обробку провели у фазі
прапорцевий лист – початок колосіння, теж застосовували
бакову суміш: фунгіцид + інсектицид з додаванням стимулятору росту «ВИМПЕЛ», 400 г/га. Саме препарату
«ВИМПЕЛ» завдячуємо швидким розвитком вторинної
кореневої системи, вегетативної маси, стійкістю рослин до
весняних приморозків та зняттю пестицидної токсичності
від багатокомпонентних сумішей. Як результат – прибавка
до врожаю склала 4 ц/га від контролю. Зерно ІІІ та в основному ІІ класу.
Та найголовніше для нас це 100% кондіційність отриманного насінневого матеріалу зернових культур, бо господарство
в нас насінницьке. «ВИМПЕЛ» застосовуємо вже мабуть
років 8. Незважаючи на посухи чи ще щось, жодного разу
проблем з якістю насіння не було!
Приваблює також ціна препарату. Цього року плануємо
обробити 1286 га озимої пшениці та 400 га ярого ячменю по
тій же схемі.

Надія Валеріївна Іванова,

директор ТОВ «Золотий Колос» Миколаївської області:

– Минулої весни на озимій пшениці площею 400 га у фазі
кущення ми разом з пестицидами застосовували стимулятор
«ВИМПЕЛ», 500 г/га, та комплексне мікродобриво «ОРАКУЛ
мультикомплекс», 1 л/га. Стимулятор має ще й властивості
прилипача. Згодом привертає увагу різниця обробленого та
необробленого ланів. Оброблені рослини вищі, листя темніше
за кольором, стебла товщі та й за кількістю їх більше.
Через посуху дуже неврожайний був рік у нас в регіоні, але за
рахунок додавання мікродобрива «ОРАКУЛ мультикомплекс» та препарату «ВИМПЕЛ» свої 3,2 ц/га прибавки врожаю ми таки отримали. Цього року будемо так само обробляти вже 700 га озимої пшениці.

Анатолій Панасович Бойко,

головний агроном ПП «АВС-Агро» Хмельницької області:

– Технологія в нас напрацьована роками. Озиму пшеницю
обробляємо двічі. Перший раз – у фазу кущення, тоді до
пестицидів додаємо «ВИМПЕЛ», 500 г/га, + «ОРАКУЛ мультикомплекс», 2 л/га. Другий раз – у фазу прапорцевого листка, також додаємо до пестицидів «ВИМПЕЛ»,
500 г/га, та «ОРАКУЛ мультикомплекс», 1 л/га.
Озимий ріпак теж обробляємо двічі. Перший раз при
поновлені вегетації: пестициди + «ВИМПЕЛ», 500 г/га, +
«ОРАКУЛ коламін бор», 1 л/га. Другий раз – у фазі
бутонізації: інсектицид + «ВИМПЕЛ», 500 г/га, + «ОРАКУЛ
коламін бор», 2 л/га.
Я, як спеціаліст, за такої технології відмічаю для себе зростання десь на 15% кількості продуктивних стебел на озимій
пшениці та рівномірний розвиток бічних стебел в озимого
ріпаку. Відповідно, це впливає на врожайність.
У 2012 році озима пшениця дала 76 ц/га ІІ класу, озимий
ріпак – 38 ц/га. Прибавка на ріпаку відносно контролю склала
6 ц/га, тобто близько 20%.
Цього року у першу обробку на озимому ріпаку плануємо
додати ще мікродобриво «ОРАКУЛ сірка актив» нормою
1,5 л/га. Рослини ріпаку досить гостро реагують на нестачу
сірки.
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