Увага, акція: оброби озимину –

забезпеч собі врожай!
Костянтин Петровський,
вчений агроном

З

вичайно, шановні читачі, згадка про акцію – це жарт. Але, як-то
кажуть: «У кожному жарті є доля правди». Рясні опади майже по
всій країні сприяли проведенню осінньої посівної кампанії.
Проте достеменно невідомо, коли почнуться морози. Чи встигне озимина повноцінно сформуватися та підготуватися до зими?
Як перезимує?
Саме за цими факторами вже сьогодні закладається майбутній врожай. Та, звісно, бажано забезпечити високі кількісні та якісні показники вже зараз.
Нічого неможливого в цьому немає, бо з кожним роком усе більше
сільгоспвиробників застосовують прогресивні технології вирощування сільгоспкультур, що гарантує збереження озимини при перезимівлі
та отримання суттєвих прибавок до врожаю.
Одним із багатьох прикладів може бути ТОВ «Гвардійське»
Миколаївської області. Восени минулого року вони заклали дослід.
Частину озимої пшениці разом із застосуванням гербіцидів обробили
на початку кущення стимулятором росту рослин «Вимпел» нормою
0,5 кг/га та універсальним комплексним мікродобривом «Оракул
мультикомплекс» нормою 1 л/га.
По отриманих результатах, слово Михайлу Ігоровичу Булаху,
головному агроному господарства:
– Оброблені рослини відрізняються більш розвинутою кореневою системою та оптимальним заляганням вузла кущення, що дало змогу без
втрат пережити зиму та швидко поновити вегетацію навесні. Як
результат, на обробленій пшениці ми отримали по 42 ц/га. Для нашого
регіону хронічної нестачі вологи – це доволі гарний показник. Прибавка
до врожаю лише від цієї обробки склала 2,1 ц/га. Тому цієї осені плануємо
обробити всю озимину на площі 900 га, зокрема 270 га озимого ячменю,
який менш стійкий до вимерзання.
Значні посівні площі озимого клину України зайняті озимим ріпаком. Тож і ми не оминемо його увагою. Цю культуру успішно вирощують у ПСП «Церем» Житомирської області. Восени 2012 року в господарстві обробили посіви у фазі 2-4 справжніх листків баковою сумішшю: гербіцид + інсектицид + «Вимпел» (0,5 кг/га) + «Оракул коламін
бор» (1 л/га) на площі 250 га.
Ефект від застосування коментує директор
Василь Петрович Перець:
– Так, рослини після обробки міцні, коренева шийка
товща. Звісно, перезимували відмінно. Та для мене, як
керівника, головне – це отримання прибутку. А я на
цій обробці одержав 4 ц/га прибавки проти контролю.
Врахуйте, що землі в нас далеко не найкращі. Тож
висновки робіть самі, а ми й надалі будемо застосовувати «Вимпел» та «Оракул».
Що стосується бідності ґрунтів, розповідає досвідчений спеціаліст
Євген Васильович Мазуренко, головний агроном ФГ «Чиста криниця» Вінницької області:
– Ґрунти нашого господарства здебільшого відносяться до супіщаних та ясно-сірих, тому раніше врожайність озимої пшениці в середньому була низькою і
становила близько 36 ц/га. Але прописавши сучасні
підходи у технології вирощування та препарати компанії «Долина», яка виробляє стимулятори «Вимпел»
та мікродобрива «Оракул», ми отримуємо на оброблених полях у середньому по 57 ц/га ІІ та ІІІ класу.
Посівна площа озимої пшениці близько 500 га. Озимим
ріпаком щорічно засіваємо близько 300 га. Обробляємо його у фазі 5-6
справжніх листків. Зазвичай поєднуємо застосування гербіцидів проти
падалиці та «Вимпел» 0,5 кг/га. У цьому році ріпак давав до 42 ц/га.

Препарати компанії «Долина» використовуємо вже не перший рік,
тому контролю не лишаємо. У прибавці впевнені. Однак зауважу, що
з подвійної обробки відповідно і прибавка більша та якість зерна вища.
Важко не погодитися з Євгеном Васильовичем. Логічно, що чим більше вкладаєш, тим більше отримуєш. І це нам підтверджує Сергій
Васильович Василенко, голова ФГ «Василенко» Полтавської області:
– Минулої осені озимий ріпак обробляли тричі.
Перший раз у фазі 2-3 справжніх листків разом із гербіцидом внесли «Вимпел» 0,3 кг/га. Другий раз у фазі
4-5 листків у баковій суміші з фунгіцидом застосували
«Оракул коламін бор» 1 л/га. Третій раз у фазі
6-7 листків сумістили обробку ретардантом та знову
«Оракул коламін бор» 1 л/га.
«Вимпел» виступав як антистресант, прилипач
та посилював дію пестициду. Завдяки «Оракул коламін бор» не було дуплистості, рослини добре розвинулися. Відповідно, 100%
перезимівля. Посіви були більш стійкі до хвороб. Та врешті-решт маємо
25% прибавки до врожаю, а це майже 7 ц/га.
Препарати «Вимпел» та «Оракул» використовуємо вже 3 рік і цієї осені
оброблятимемо ними озиму пшеницю та ріпак.

Коментар:

Андрій Іванович Коротецький,
комерційний директор,
група компаній «ДОЛИНА»:

– По перше, від імені компанії вітаю Сергія Васильовича
Василенка з минулим ювілеєм та бажаю йому міцного
здоров’я, щастя й успіху в нелегкій сільській праці!
Стосовно вищевикладеного матеріалу, ми добре розуміємо досить складне становище аграріїв, яке склалося
сьогодні. Нестабільні погодні умови, невідповідність цін на сільгосппродукцію, як наслідок – фінансові труднощі. Усе це пригнічує інтенсивний
розвиток галузі. Тому дія нашої продукції спрямована на отримання стабільного прибутку сільгоспвиробників як в якісному, так і в кількісному
вираженні. За попередніми даними цього року отримана прибавка склала
в середньому на озимій пшениці 5,2 ц/га, на озимому ріпаку 4,1 ц/га та
навіть до 7 ц/га.
Озимі культури, на відміну від ярих, дають значно більші та стабільніші врожаї. Завдяки проведеним сумісним багаторічним дослідам із провідними
науковими установами країни доведено значну ефективність осінніх обробок озимини, що забезпечує відмінну перезимівлю та подальший максимальний розвиток рослин.
Що стосується бідності ґрунтів, то наявність широкого спектру мікродобрив
серії «Оракул», здатний ліквідувати практично любу нестачу мікроелементів потрібних рослинам, й забезпечити високоякісний врожай.

