Озимина – міцний старт
від початку розвитку
Костянтин Петровський,
вчений агроном

Екстремальні погодні умови останніх років, наприклад посухи,
можуть суттєво знизити врожайність озимих культур вже з самого початку розвитку, та навіть повністю згубити найякісніше
насіння. І все це навіть без урахування наступної зими, місцями з
сильними морозами та без снігу. Або, як трапилось цього року:
холодна затяжна весна, а потім відразу спекотне посушливе літо.
За таких умов, підготовка посівного матеріалу є одним з найважливіших технологічних процесів. Як то кажуть: «Що посієш – те й
пожнеш».
Для якісного захисту та живлення, сучасні технології вирощування
сільськогосподарських культур передбачають обов’язкову обробку
насіння, при посіві, стимуляторами росту та мікродобривами.
Зі слів Анатолія Михайловича Мороза, директора ФГ «ім. Шевченко»
Сумської області, фахівці якого вже третій рік поспіль, сумісно з
протруювачем, використовують для обробки насіння озимої пшениці препарат з властивостями стимулятору росту «Вимпел-К».
Норма використання якого становить 0,5 кг/т.
Восени минулого року, обробленим посівним матеріалом, була
засіяна площа озимої пшениці на 530 га. Примітно, що препарату
трохи не хватило і досівали не обробленою пшеницею. Пізніше,
стало чітко видно різницю між обробленими рослинами та ні. З
«Вимпел-К» рослини були вищі, відповідно з більш розвитою
кореневою системою. Гарно перезимували. І, незважаючи на всі
примхи погоди 2012-2013 рр., пшениця дала в середньому 52 ц/га
ІІ та ІІІ класу зерна.
Цього року восени, готуючись до посівної, будуть обробляти насіння препаратом «Вимпел-К» на всю посівну площу озимої пшениці.
Простимулювати рослини у фазі проростання та початку вегетації –
це добре, але хотілося б ще й забезпечити їх повноцінне харчування.
Як добре вирішити це питання, нам розповів Віктор Григорович
Машир, директор ФГ «Віктор» Дніпропетровської області. У суміші з протруювачем та препаратом «Вимпел-К» 0,5 кг/т, вони
застосовують для обробки посівного матеріалу комплексне мікродобриво «Оракул насіння», нормою витрачення 1,0 л/га, яке містить усі макро- та мікроелементи необхідні рослинам на первинних етапах життя.
У 2012 році, таким зерном посіяли всю озиму пшеницю на площі
1600 га.
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Та озимий клин не обмежений лише пшеницею. З успіхом прогресивні технології використовуються в вирощуванні інших озимих культур. Яскравий приклад наводить Петро Іванович
Якимович, головний агроном ФГ «Перлина Турії» Волинської
області. Він розповідає, що обробляючи озиму пшеницю препаратами «Вимпел-К» (0,5 кг/т) та «Оракул насіння» (1,0 л/т), вони
також обробляють і насіння озимого ріпаку, але кількість препарату «Вимпел-К» збільшують до 1,0 кг/т.
Минулого року за рекомендованою технологією обробили насіння озимої пшениці на площі 800 га та озимого ріпаку на 300 га.
Завдяки цьому, стверджує Петро Іванович, наявні дружні та
вирівняні сходи озимини з оптимальною густотою стояння, відзначається відмінна перезимівля. Зокрема на озимому ріпаку це
дало можливість сформувати відповідний діаметр кореневої
шийки. У подальшому, попри квітневий снігопад, отримали середню врожайність ріпаку 35 ц/га.
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Вищезгадані факти коментує
Андрій Іванович Коротецький,

комерційний директор групи компаній
«ДОЛИНА»:

– Ключовим моментом обробки посівного матеріалу є економічна складова.
Саме цей технологічний прийом – сумісне використання препарату «Вимпел-К»
та мікродобрива «Оракул насіння» –
дозволяє отримати максимальний ефект прибутку при мінімальних витратах. Рослини отримують міцний старт із самого початку
росту, що забезпечує їхній подальший стабільний розвиток та
надійну перезимівлю.
До речі, унікальність препарату «Вимпел-К» полягає в тому, що
під час посухи чи недостатньому зволоженні ґрунту він зберігає
схожість насіння до 2-х місяців. При появі достатньої кількості
вологи – активно стимулює ростові процеси. А «Оракул насіння»,
у свою чергу, дає всі необхідні макро- та мікроелементи для живлення рослин на початкових стадіях розвитку.
Власне, науковці компанії створили препарати з властивостями,
спрямованими на те, щоб зробити організм рослини міцним і
стійким до несприятливих погодних умов.
Одним із пріоритетних напрямків нашої праці є допомога сільгоспвиробникам при достатньо незначних витратах на впровадження
сучасних агроприйомів отримувати стабільно високі та якісні врожаї.

Коментує ефекти від використання цих
заходів Віктор Григорович Машир,
директор ФГ «Віктор»:

– Приємно вражає здоровий вигляд рослин. Вони вищі, темніші за кольором від
контролю, мають краще кущення.
Перезимівля 100%. Гарантовано очікувана
прибавка до врожаю майже 6%. Та й зерно
лише І-ІІ класу. А класність, як відомо, дає
суттєву прибавку до вартості зерна.
Продукцію компанії «ДОЛИНА», яка виробляє стимулятори серії
«Вимпел» і мікродобрива серії «Оракул», використовуємо вже шостий рік. За цей час не було жодних нарікань, навпаки, ми дуже задоволені якістю. Тому й цього року плануємо застосувати «Вимпел-К»
та «Оракул насіння» для обробки зерна озимої пшениці з розрахунку на 2000 га посівної площі.
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