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Юрій ТКАЛІЧ, Андрій КОХАН, Анатолій ГИРКА,
кандидати сільськогосподарських наук,
ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН
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Таблиця 1. Вплив стимулятору росту «Вимпел»
на продуктивність соняшнику та кукурудзи, 2010-2012 рр.
Варіант

Урожайність, т/га
2010

2011

2012

середнє

Прибавка
врожаю, т/га

Соняшник, гібрид ПР64Е83
Контроль – «Експрес» (40 г/га)

2,88

3,25

2,10

2,74

-

Обробка «Вимпел» (500 г/га) +
«Експрес»» (40 г/га)

3,28

3,47

2,32

3,02

0,28

Кукурудза, гібрид Подільський 274 СВ
Контроль – «Таск» (350 г/га)

6,23

9,43

5,60

7,09

-

Обробка «Вимпел» (500 г/га) +
«Таск» (350 г/га)

6,58

9,84

5,90

7,44

0,35

Посухостійкість
кОм

%

Жаростійкість
Побуріння
листка, %
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Таблиця 2. Вплив стимулятору росту «Вимпел» на елементи
адаптивності соняшнику та кукурудзи, 2011-2012рр.
Варіант

ня препарату «ВИМПЕЛ» сприяло збільшенню врожайності на 0,28 т/га (соняшник) та 0,35 т/га (кукурудза)
порівняно з контролем. При середній вартості соняшнику
5000 грн./т у 2012 р., враховуючи витрати на застосування препарату «ВИМПЕЛ», умовно чистий прибуток склав
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Коефіцієнт
водоспоживання

%

м3/т

%

Соняшник, гібрид ПР64Е83
Контроль – «Експрес» (40 г/га)

63

-

62

-

1468

-

Обробка «Вимпел» (500 г/га) +
«Експрес»» (40 г/га)

46

+ 27,0

45

+ 27,4

1259

- 14,2

Кукурудза, гібрид Подільський 274 СВ
Контроль – «Таск» (350 г/га)

47

-

47

-

547

-

Обробка «Вимпел» (500 г/га) +
«Таск» (350 г/га)

33

+ 29,8

38

+ 19,2

452

- 17,4
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