«Вимпел»
і «Оракул мультикомплекс»
на посівах кукурудзи та сої. Тільки факти

С

уха осінь 2011 року
і подальша сувора
зима призвели до
часткової загибелі і
слабкого стану озимих колосових культур. Холодна,
затяжна перша половина
весни і суха, спекотна друга
половина сильно пригнічують розвиток ранніх зернових культур. Повноцінно
заповнити дефіцит зерна
зможуть пізні зернові культури. В першу чергу, це
кукурудза, соя і сорго. Але
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посушливі погодні умови
травня ставлять під загрозу і
розвиток цих культур. Як
зберегти посіви і отримати
гідний урожай при таких
умовах? Своїм досвідом з
нами діляться сільгоспвиробники, які пропрацювали на землі не один рік і за
будь-яких погодних умов
отримують стабільні врожаї.
Іван Опанасович Скирта,
директор ФГ «Сонячне»:
– Стабільний урожай куку-

Растения и вещества

рудзи на зерно отримую за
рахунок застосування
стимуляторів росту
і комплексних добрив для
листового підживлення. Як
і мої сусіди, віддаю перевагу препаратам Вимпел і
Оракул мультикомплекс.
Пробував і інші, але зупинив свій вибір саме на цих.
Препарат Вимпел використовую вже 4 роки. Оракул
мультикомплекс спробував торік. Результатом
залишився задоволений.

Буду застосовувати і
надалі.
Обробку проводжу до
цвітіння, у баковій суміші:
Вимпел, 500 г/га, + Оракул
мультикомплекс, 1 л/га, +
інсектицид для боротьби з
гусеницями стеблового
метелика, бавовняної совки,
попелиці та ін. Вимпел
проявляє властивості прилипача і надає антистресовий ефект. Він адаптує рослини до посухи, і в спеку
вони стоять стрункі,
соковиті і темно-зелені.
Ґрунти у мене слабкі і бідні
за складом. Оракул мультикомплекс – універсальне
комплексне добриво –
заповнює нестачу в елементах живлення. Кращі
результати отримав саме
при спільному використанні цих препаратів.
Навіть у посуху врожайність склала 62 ц/га.
Торік обробив 130 га кукурудзи. У цьому році, планую
обробити всю площу, під
кукурудзою – 250 га. До
речі, на соняшнику я додаю
до цього складу ще добриво
Оракул хелат бора, 1 л/га. У
минулому році на полі без
оранки з пізнім терміном
сівби (17 червня) завдяки
такій комбінації я отримав
врожайність в 22 ц/га. І це
на бідних ґрунтах!

Сергій Миколайович
Харченко, директор ФГ
«Росія»:
– Торік обробив одне поле сої
у фазі сходів препаратом
Вимпел з нормою 500 г/га в
суміші з гербіцидом. Вимпел
відмінно спрацював у якості
прилипача і зняв гербіцидний стрес. Через тиждень –
півтора вже було добре видно
стимуляційні і адаптивні
властивості препарату.
Рослини були вище
сантиметрів на 5, виглядали
міцнішими, а листя було
темніше, ніж на необробленому полі. Від однієї тільки
обробки я отримав прибавку
в 4 ц/га, або 17%.
У цьому році планую обробити всю сою на площі
200 га, а також застосувати
Вимпел на озимій пшениці,
ячмені, кукурудзі та соняшнику. Треба пробувати, я вважаю, що старі технології
вирощування культур в
нинішніх умовах вже малоефективні. Необхідно впроваджувати нові розробки.
Геннадій Іванович Сигунов,
головний агроном
ТОВ «Агросвіт».
– На кукурудзі, вже 5 рік
застосовуємо препарат
компанії «Долина» –
Вимпел в кількості 500 г/га, а
з минулого року використовуємо його спільно з
Оракул мультикомплекс,
1 л/га. Обробку проводимо у

фазі 5-6 листків. Після
обробки рослини ростуть
швидше і стають вищими та
більш міцними, ніж на необроблених ділянках. Вони
краще переносять посуху, та
й антистресові властивості
препаратів проявляються:
стебло товще, а листя має
темний, насичений колір.
Посилюється споживання
поживних речовин з ґрунту.
Для нас це важливий момент,
адже велика частина наших
земель відрізняються поганим, змитим ґрунтом. Ну і,
звичайно ж, головний показник – це збільшення врожаю.

У минулому році прибавка
склала 15 ц/га, або 30%, при
врожайності в 65 ц/га.
У 2011 році цими препаратами ми обробили 100 га кукурудзи на зерно. В поточному
році плануємо обробити
150 га. Вже обробили 800 га
зернових. У цілому по господарству площу оброблених
земель препаратами Вимпел
і Оракул мультикомплекс
планується збільшити в 1,5
рази порівняно з минулим
роком. Дуже ефективно ми
використовуємо цю суміш
на соняшнику, але при
цьому додаємо ще і Оракул

хелат бора в кількості 1 л/га.
Один рік застосовували
тільки препарат Вимпел і
без внесення добрив отримали збільшення врожаю на
7 ц/га, або на 41%.
На завершення мені хотілося
б побажати всім, хто працює
на землі, не боятися експериментувати, пробувати,
поєднувати, тобто не стояти
на місці. Тільки так можна
отримати високий і якісний
врожай.
Рекомендації зібрав
Костянтин Петровський,
вчений агроном

