Ще більше цукру з кожного гектару!

Система живлення цукрових буряків
від групи компаній «ДОЛИНА»
Віталій Скитський,

Коментарій:
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П

родуктивність сільськогосподарських культур суттєво
залежить не тільки від ґрунтово-кліматичних умов,
а й від агротехнічних прийомів. Технологічні регламенти сучасного промислового вирощування багатьох
сільськогосподарських культур передбачають комплексне застосування макродобрив, рострегулюючих речовин і мікродобрив.
Це доповнює режим живлення рослин, а також підвищує їхню
стійкість до патогенів, негативного впливу пестицидів і навколишнього середовища.
Продуктивність цукрових буряків залежить від правильного та
своєчасного створення для рослин таких умов, які допоможуть
найповніше розкрити їх потенціал. Обробивши насіння та вегетуючі рослини стимуляторами росту «Вимпел-К» (500 г/т) і «Вимпел»
(500 г/га), мікродобривами «Оракул мультикомплекс» (1,5 л/га) та
«Оракул коламін бор» (1 л/га), отримаємо дружні розвинуті сходи
цукрових буряків, тривале збереження цілісного листового апарату на рослинах, приріст маси коренеплодів, а також підвищення
показників урожайності та збору цукру з гектару. Обробляти рослини слід у критичні фази їх розвитку – 4-6 листків, змикання
в рядках, змикання в міжряддях, використовуючи бакову суміш
із препаратами від бур’янів, хвороб і шкідників.
Ефективність застосування стимуляторів росту «Вимпел»,
«Вимпел-К» і мікродобрив «Оракул» підтверджена дослідженнями у мережі дослідно-селекційних станцій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків у 2010-2012 рр. (табл. 1).
Результати досліджень підтверджують, що триразове застосування стимулятору росту рослин «Вимпел» збільшує продуктивність цукрових буряків на 5,9 т/га. Тож додавання у фазі змикання
листків у міжряддях до препарату «Вимпел» мікродобрива
«Оракул мультикомплекс» збільшує продуктивність цукрових
буряків на 6,7 т/га, а в комплексі з «Оракул коламін бор» врожайТаблиця 1. Продуктивність цукрових буряків та якість коренеплодів при застосуванні фізіологічно активних речовин, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, 2010-2012 рр.
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Коротецький Андрій Іванович,
комерційний директор,
група компаній «ДОЛИНА»:

– Зважаючи на економічну
ситуацію, що складається навколо цукрових буряків в Україні,
хочу подякувати тим аграріям, які
залишаються вірними справі
виробництва натуральної, якісної
сировини для вітчизняної
цукрової галузі.
Використання стимуляторів росту й мікродобрив у сучасних умовах вирощування цукрових буряків покращує ріст і розвиток рослин, підвищує їх продуктивність та якість.
Високопрофесійні наукові спеціалісти нашої компанії ведуть
кропітку роботу зі створення іновацій, спрямованих на розширення спектру фізіологичної дії препаратів, що застосовуються на всіх
сільськогосподарських культурах.
Наявність кваліфікованих і досвідчених торгових представників
компанії в кожній області нашої країни забезпечує не тільки до- та
післяпродажний супровід продукції, а й надає допомогу аграріям
у будь-яких питаннях вирощування культур.
Багаторічний досвід впровадження в сучасні агротехнології
стимуляторів росту «ВИМПЕЛ», «ВИМПЕЛ-К» та мікродобрив
серії «ОРАКУЛ», виробництва групи компаній «ДОЛИНА»,
гарантує отримання високих урожаїв якісної продукції.

ність збільшується на 8 т/га. Це відбувається завдяки зростанню
середньої маси коренеплодів на 15-18%.
Орієнтована прибутковість застосування стимуляторів і мікродобрив: за середньої вартості цукрових буряків, враховуючи
витрати на триразове застосування препарату «Вимпел», умовно
чистий прибуток складає 2637 грн/га.
Загальновідомо, що цукрові буряки споживають досить багато
бору, від якого залежить транспорт продуктів асиміляції, а отже
і цукристість. Накопичення цукрів коренеплодами завдяки застосуванню препарату для обробки насіння «Вимпел-К», стимулятору росту «Вимпел» і мікродобрива «Оракул мультикомплекс»
збільшується на 0,4-0,5%, а від додавання до цього комплексу
мікродобрива «Оракул коламін бор» цукристість зростає на 0,7%,
збір цукру відповідно збільшується на 0,7-1,3 т/га та 1,7 т/га.
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