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ПCП «Сокільча»
Розташовано на землях Попільнянського
й Андрушівського районів Житомирської області

На території господарства свої
демо-посіви розміщують майже всі
основні виробники
• Понад 150 гібридів кукурудзи

Підприємство має розвинуте рослинництво і
високопродуктивне молочне стадо. На полях
ПСП «Сокільча» отримують високі врожаї
озимої пшениці, ячменю, соняшнику, кукурудзи, гороху, ріпаку. Тваринництво повністю
забезпечено кормами власного виробництва.
Підприємство сертифіковано як виробник
молока.
Підприємство продовжує вдосконалювати
високотехнологічні методи землеробства.
Досвід землеробства ПСП «Сокільча» переймають і вітчизняні виробники, і закордонні
практики.
У технологіях вирощування сільськогосподарської продукції активно використовують
органічні добрива.
Удосконалення виробничих технологій триває під керівництвом засновника підприємства — заслуженого працівника сільського
господарства України Євгена Миколайовича
Лозенка. Розпочавши свій шлях хлібороба
ще 1975 року, він далі розвиває цей напрям,
застосовуючи власний досвід і новітні технології та вважаючи своїм обов’язком турботу
про землю і забезпечення людей екологічно
чистою, корисною для здоров’я продукцією.

Історія успіху ґрунтується на:

• 100 гібридів соняшнику

• Любов до рідної землі

• 50 сортів пшениці

• Професіоналізм
• Сильна і дружна команда
• Соціальна відповідальність

Метеостанція Сокільче
Досягнення професійних
землеробів ПСП «Сокільча»:
• Озима пшениця — 95 ц/га (колонія на 25 га — 131,6)
• Ярий ячмінь — 76 ц/га

Сума опадів за період 1.09.2017–13.06.2018 — 442,4 мм
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• Кукурудза в заліку регулярно більше за 100 ц/га
• Соняшник — 35 – 40 ц/га
• Цукровий буряк за останні 5 років
не менше за 600 ц/га в заліку не опускався
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В дбайливих руках справжніх господарів більше 2,5 тис. га землі
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Із компанією «Сингента» господарство працює 8 років
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Як ми вирощуємо

Ріпак
Новий інструмент у селекції гібридів ріпаку озимого
Safecross™ — інноваційна технологія в селекції гібридів ріпаку озимого, яка дозволяє
істотно підвищити ефективність створення нових гібридів із потрібним комплексом
господарсько-цінних ознак шляхом точнішої їх передачі від батьківських форм

Переваги SAFECROSS-гібридів

Висока та стабільна
врожайність

Висока адаптивність
Висока стійкість до
до різноманітних умов
стресових факторів
вирощування (НК Технік,
НК Петрол, СИ Мартен, Торес)

СТАБІЛЬНА
ВРОЖАЙНІСТЬ

ПЛАСТИЧНІСТЬ

Гладіус
СИ Савео

СИ Мартен

НК Технік
Торес
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Покращені якісні показники олії (дуже низький
рівень глюкозинолатів)

ВИСОКА
ЯКІСТЬ ОЛІЇ
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Унікальне поєднання високої врожайності і зимостійкості, добра стійкість
до вилягання, рекомендований для центральних і західних регіонів
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Відмінний потенціал урожайності в посушливих умовах, придатний для пізніх
термінів сівби

Група стиглості

Середньоранній гібрид

Група стиглості

Середньоранній гібрид

Розвиток рослин

Характеризується середньоінтенсивними темпами розвитку восени та в період
відновлення вегетації

Розвиток рослин

Інтенсивно розвивається восени. Добре реагує на внесення регуляторів росту за умови
раннього висіву. Характеризується швидкими темпами росту в період відновлення вегетації

Початок цвітіння

Ранній

Початок цвітіння

Середній

Висота рослин

Помірно високі — 160–170 см (залежно від вологозабезпечення)

Висота рослин

Помірно високі, 170–175 см (залежно від вологозабезпечення)

Стійкість

Гібрид має високу стійкість до осипання і вилягання, високу зимостійкість.

Стійкість

Гібрид характеризується дуже високим рівнем посухостійкості, високим рівнем
зимостійкості та стійкості до осипання і вилягання

Рекомендації
з вирощування

Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га (залежно від термінів посіву), найбільш
придатний для вирощування в регіонах із достатнім рівнем зволоження (Центральний
та Західний регіони України)

Рекомендації
з вирощування

Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га (залежно від термінів посіву). Придатний для
пізніх термінів сівби, рекомендується для вирощування в регіонах із нестійким рівнем
зволоження

Лідер за рівнем зимостійкості, адаптивність до стресових чинників вирощування

Добре адаптований до умов України, характеризується поєднанням урожайності,
зимостійкості і посухостійкості, придатний для ранніх термінів сівби

Група стиглості

Середньоранній гібрид

Група стиглості

Середньопізній гібрид

Розвиток рослин

Характеризується середньоінтенсивними темпами росту восени та в період відновлення
вегетації.

Розвиток рослин

Характеризується помірним розвитком восени і середньоінтенсивними темпами навесні.
Високий ступінь гілкування

Початок цвітіння

Ранній

Початок цвітіння

Середній

Висота рослин

Середньорослі — 165–170 см (залежно від вологозабезпечення)

Висота рослин

Середньорослі — 150–155 см (залежно від вологозабезпечення)

Стійкість

У гібрида надзвичайно високі рівень зимостійкості й адаптивність до стресових чинників
вирощування. Стійкий до вилягання

Стійкість

Гібрид характеризується високими рівнем зимостійкості та адаптивністю до стресових
чинників вирощування. Стійкий до вилягання

Рекомендації
з вирощування

Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га (залежно від термінів і умов посіву), придатний
для вирощування в усіх ріпакосійних регіонах України

Рекомендації
з вирощування

Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га (залежно від термінів посіву), придатний до ранніх
термінів сівби, рекомендований для вирощування в усіх ріпакосійних регіонах України
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Сетар
Високопродуктивний гібрид з відмінним рівнем урожайності й олійності

Будує і лікує
Один із найпотужніших ретардантів та високоефективний фунгіцид для
застосування на посівах озимого і ярого ріпаку

Необхідність застосування ретарданту
Група стиглості

Середньоранній гібрид.

Розвиток рослин

Характеризується середньоінтенсивними темпами розвитку восени і навесні

Початок цвітіння

Ранній

Висота рослин

Середньорослі — 160–165 см (залежно від вологозабезпечення)

Стійкість

Гібрид має високу стійкість до вилягання та високу зимостійкість

Рекомендації
з вирощування

Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га (залежно від термінів посіву), найпридатніший
до вирощування в регіонах із достатнім рівнем зволоження (Центральний і Західний
регіони України)

Осінь

Весна

• Призупиняє ріст рослини
• Покращується коренева система
• Збільшується накопичення цукрів

• Призупиняє ріст — сприяє кращому
галуженню рослини
• Зменшує ризик вилягання
• Синхронізує цвітіння і дозрівання

Вплив застосування Сетар на діаметр
кореневої шийки та розмір кореневої системи

Для влучних думок

КОНТРОЛЬ

СЕТАР

Сетар зебезпечує розвиток побічних пагонів,
що позитивно впливає на врожайність
Весняне застосування

КОНТРОЛЬ
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СЕТАР

Синхронізація цвітіння ріпаку
(Черкаська обл., ТОВ «АгроРось», 2014)
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«Стандарт» хімічного контролю шкідників групи довгоносиків
Комбінований контактно-кишечний інсектицид універсальної дії проти комплексу шкідників ріпаку. Завдяки поєднанню у своєму складі хлорпірифосу (фосфорорганічні сполуки) та циперметрину (синтетичні піретроїди) забезпечує потужний миттєвий ефект і тривалий період захисту (до 3-х тижнів залежно від умов
довкілля). На посівах ріпаку успішно контролює хрестоцвітих блішок, ріпакового квіткоїда та прихованохоботників з нормою витрати 0,6 л/га. Найдоцільніше і найефективніше його застосовувати для захисту посівів від прихованохоботників (капустяного стеблового, великого ріпакового, ріпакового насіннєвого та ін.).
Згідно з регламентами застосування, Нурел Д можна застосовувати двічі. Перше внесення препарату іноді
проводять восени, під час заселення посівів жуками хрестоцвітого (або чорного стеблового) прихованохоботника нового покоління, які тимчасово зосереджуються на ріпаку для додаткового живлення перед зимівлею.
Друге внесення проводять рано навесні проти імаго більшості видів прихованохоботників, які пробуджуються
і мігрують на посіви вже при температурі повітря +7...9 °С. Це дозволяє знищити більшу частину популяцій
цих шкідників на етапі заселення посівів, коли вони ще не встигли завдати помітної шкоди рослинам і відкласти яйця, адже найшкідливіша фаза у цих фітофагів — личинки. Кожен третій гектар посівів озимого і ярого
ріпаків в Україні обробляють інсектицидом Нурел Д.

Головні переваги препарату Нурел Д
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Личинки озимої совки мають дуже гарний апетит і суттєво
пошкоджують сходи озимих культур, внаслідок чого знижується
густота рослин.
Пошкоджені рослини зазвичай не відновлюються і гинуть

Орієнтовні втрати урожаю:
рослини ріпаку озимого — мінус 1 шт./м2 = мінус 70 кг/га врожаю насіння;
рослини пшениці — мінус 10 шт./м2 = мінус 120 кг/га
Одна личинка совки за своє життя (30–50 днів) може пошкодити до 40 рослин пшениці, тобто від однієї
личинки на кв.м потенційні втрати врожаю можуть сягнути 100—500 кг/га зерна.
Витрати на захист інсектицидом Нурел Д становитимуть біля 80 кг/га зерна пшениці. Відповідно поріг
біологічних втрат від личинок совки за сучасними розрахунками — 1 личинка на 3 м².

• Термостабільність, ефективність уже від +8 °С
• Висока ефективність і широкий спектр контрольованих шкідників
• Дві діючі речовини з різних класів забезпечують синергічну дію на шкідників та запобігають
виникненню у них резистентності
• Швидка інсектицидна дія
• Завдяки фумігантній дії знищує шкідників у важкодоступних місцях.

Для влучних думок

Рекомендації щодо застосування інсектицидів:
1. Личинки підгризаючих совок активно живляться у вечірній і нічний час,
тоді вони піднімаються ближче до поверхні ґрунту, тому найкращий
період обприскування — передвечірні години й перша половина
ночі (з 19:00 до 24:00).
2. Важливим є якісне нанесення препаратів на поверхню рослин і ґрунту,
особливо під листки озимого ріпаку, де ховаються личинки підгризаючих
совок. Це досягається за допомогою використання спеціальних дрібнодисперсних щілинних розпилювачів зі змінним кутом нахилу (картопляний XR 110-04 або XR 110-05). Застосування інжекторних розпилювачів
буде менш ефективним.
3. Перевірена на практиці ефективна норма застосування Нурел Д становить 1 л/га.
4. Оптимальна температура для достатньої ефективності інсектицидів
збігається з оптимальною температурою для активності личинок і становить +8–25 °С.
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Як ми вирощуємо

Для влучних думок

Ріпак озимий
Реглон Форте
Сальса 75
+

Тренд 90

Сетар

Фюзілад Форте

Сетар

Для влучних думок

14

Амістар Екстра

Карате Зеон
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Як ми вирощуємо

Зернові
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Які хвороби слід контролювати
протруйниками?
•

Сажкові хвороби

•

Кореневі гнилі (різної природи)

•

Тифульоз

•

Ризоктоніоз

•

Церкоспорельоз

•

Снігова пліснява

•

Гельмінтоспоріози

•

Септоріоз

Для захисту кореневої системи слід враховувати
вплив попередника на накопичення патогенів у ґрунті

16

Попередник

Основні патогени в ґрунті і на рослинних рештках

Колосові

Фузаріози, пітіум, піренофороз, гельмінтоспоріоз, септоріоз, пліснявіння
насіння, ризоктоніоз

Кукурудза

Фузаріози, пітіоз, ризоктоніоз, пліснявіння насіння

Соняшник

Альтернаріоз, пітіум

Цукровий буряк

Фузаріози, пітіум, альтернаріоз, пліснявіння насіння

Картопля

Ризоктоніоз, фузаріози, пітіум

Багаторічні трави

Фузаріоз

Ріпак

Фузаріоз, пітіум

Соя, горох

Фузаріоз, пліснявіння насіння, ризоктоніоз
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Вайбранс Інтеграл
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Максим Форте
Формула М

Спектр активності д. р.

Склад

Седаксан, 25 г/л + флудиоксоніл, 25 г/л + тебуконазол,
10 г/л + тіаметоксам, 175 г/л

Хімічна група

Карбоксаміди, фенілпіроли, триазоли, неонікотиноїди

Азоксистробін

Флудиоксоніл

Характер дії

Системний, контактно-проникний

Культури

Ячмінь ярий, пшениця та ячмінь озимі*

Спектр дії

Сажкові хвороби (тверда, летюча, кам’яна), гельмінтоспоріози, септоріоз,
кореневі гнилі, снігова пліснява, хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки,
попелиці, цикадки, п’явиці, трипси

Офіобольоз (початок ураження),
церкоспорельоз, пліснявіння насіння,
пітіум (частково), альтернаріоз,
ризоктоніоз (частково)

Фузаріозні кореневі гнилі, снігова
пліснява, тверда сажка, пліснявіння
насіння, гельмінтоспоріоз,
альтернаріоз, окремі види бактерій

Норма застосування

1,5–2,0 л/т

Упаковка

Текучий концентрат суспензії
20 л

Особливості

Формула М (забезпечує краще утримання препарату на насінні, яскравий
колір), виражений фізіологічний ефект на рослину

Чому
Вайбранс Інтеграл?
• Єдиний протруйник на ринку України,
який контролює тифульоз і ризоктоніоз
• Стимулювання розвитку кореневої
системи в будь-яких умовах
• Покращена зимівля рослин за
рахунок стрес-протекторного чинника
седоксану
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Тебуконазол
Летюча і тверда сажки, альтернаріоз,
гельмінтоспоріози, септоріоз,
пліснявіння насіння, фузаріоз

Для влучних думок
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Селест Макс
Формула М

Пріма™ Форте — успішний старт 2017. Препарат застосовано на 100 тис. га
зернових від кінця березня до кінця квітня 2017 року

Поширення у ґрунті і в рослині

• Висока і швидка ефективність проти широкого спектра бур’янів — підтверджено!
• Стабільна дія в несприятливих погодних умовах весни 2017 — підтверджено!
• Ґрунтова дія на нові хвилі сходів бур’янів — підтверджено!
• Безпечна для культури в бакових сумішах з Амістар® Екстра, Тілт® Турбо, Моддус®, ХМХ, Енжіо® —
підтверджено!

Флудиоксоніл

Тебуконазол

Тіаметоксам

Для влучних думок

Для влучних думок
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ФОТОСИНТЕЗ, АБО НАСКІЛЬКИ ВАЖЛИВІ
ЛИСТКИ ПШЕНИЦІ
На кожному гектарі пшениці

22,5 млн
листків

16 КГ/ГА СО2
ЩОГОДИНИ
СПОЖИВАЮТЬ САМІ ЛИШЕ
ПРАПОРЦЕВІ ЛИСТКИ НА ГЕКТАРІ

Основні хвороби і втрати
урожайності
Борошниста роса

Піренофороз

загальною площею 40 000 м2

втрати
500 кг/га

ЩОДНЯ ЛИСТЯ НАКОПИЧУЄ

200 КГ/ГА ОРГАНІЧНОЇ

Септоріоз

1 ГА

втрати
700–1000 кг/га

Сітчаста плямистість ячменю

РЕЧОВИНИ

Внесок листків в урожай
Правильна тактика контролю
хвороб — ПОПЕРЕДИТИ
КРАЩЕ, НІЖ ЛІКУВАТИ
Тому прогнози не мають
жодної практичної цінності

> 60 %
урожаю

втрати
700–1000 кг/га

45 %

на кожній рослині формується
за рахунок прапорцевого
і підпрапорцевого листків

25 %
10 %

Коли ефективні фунгіциди?
4%

Відсутні будь-які симптоми на листках

Спора на листку

Проникнення
гриба всередину
листка

Ефективні протягом цього періоду
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Ріст міцелію
всередині
листка

Прояви симптомів
хвороби

Відсутність ефективності

Для влучних думок

втрати
1000–1500 кг/га
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ВИСОКА
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Революція в контролі хвороб листя

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЯКОСТІ

Для переможних результатів
Завдяки ЕЛАТУС™ РІА листя залишається зеленим довше, що забезпечує тривалішу фотосинтетичну
продуктивність, вищу урожайність і збереження якості

Безпечний захист листя
Відмінну ефективність ЕЛАТУС™ РІА проти захворювань на листі доповнюють рівномірний розподіл препарату і висока спорідненість з усіма тканинами листя, що забезпечує надзвичайно тривалу дію

Активні інгредієнти

83,33 г/л СОЛАТЕНОЛ™
66,67 г/л ципроконазолу
208,33 г/л пропіконазолу

Препаративна форма

Концентрат емульсії (КЕ)

Культура

Пшениця озима, ячмінь

Період застосування

BBCH 32–69

Кількість обробок на культуру

Одна

Норма внесення

0,4–0,6 л/га

Норма робочого розчину

100–300 л/га

Ефективний
захист нових
листків, які
з’являться після
внесення
Елатус™ Ріа

ВІДМІННА
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Швидке
проникнення
Рівномірний
розподіл
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Потужне
зв’язування
з восковим
шаром листя

До 50 діб
ефективна
захисна дія
Тривалий
фотосинтез
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Елатус™ Ріа — підвищення
продуктивності та збереження якості
Елатус™ Ріа сприяє
збільшенню розміру зерна
і підвищенню вмісту білка

Елатус™ Ріа — гарантована
прибавка врожаю

Як ми вирощуємо
Пшениця озима
Амістар Екстра

Елатус Ріа

Енжіо

Карате Зеон

ВНЕСЕННЯ
ВИ

СОК

І ВР

Ї
ОЖА

Фаза внесення BBCH 37

Озима пшениця, Росток, 1 внесення
Біла Церква, польова станція
Об’єм: 300 л/га
Дата внесення: 11.05.2017 (ВВСН 37)

Вайбранс Інтеграл
Формула М

Магнелло

Моддус

Тілт Турбо

Врожайність, ц/га
82

+6,6

81,8

78

74

75,2

70

ЕЛАТУС™ РІА
0,6 л/га

SDHI 21
0,75 л/га

SDHI 32
0,9 л/га

Контроль

Елатус™ Ріа

Ячмінь озимий

Елатус™ Ріа надовго зберігає листя зеленим.
Продовження вегетації до 12 діб

Обробка Елатус™ РІА —
якісне зерно в бункері!

ЕЛАТУС™ РІА, 0,6 л/га

% Вміст білка в зерні

Контроль

Конкурент

Амістар Тріо

Елатус Ріа

Енжіо

Карате Зеон

Дербі
Тілт Турбо

175 SC

Моддус

13,5

+1,2%

13,3
Селест Макс
Формула М

12,5

12,1

Застосування 09.05.2016 у фазі BBCH 37.
Фотографія 01.06.2016 (через 23 дні)

21DA2A (13.06.2014)

11,5

Контроль

Елатус™ Ріа

* Подовження фотосинтезу, прибутковість і якісні показники досягаються завдяки ефективності ЕЛАТУС™ РІА проти хвороб.
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Як ми вирощуємо

Соняшник
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СОНЯШНИК: ЗАХОПЛИВА ФІЗІОЛОГІЯ
На кожному гектарі соняшнику

40 КГ/ГА СО2

1,5 млн
листків

ЩОГОДИНИ

СПОЖИВАЮЄ ПОЛЕ
СОНЯШНИКУ

загальною площею 20 000 м2

140 КГ/ГА

1 ГА

ОРГАНІЧНОЇ
2,5 Г/ГА

УРОЖАЮ
ФОРМУЄ КОЖЕН
ЛИСТОК

Внесок листків
в урожай

РЕЧОВИНИ
СОНЯШНИК
НАКОПИЧУЄ ЗА ДОБУ

Які втрати урожаю, коли
плями невеликі?
Верхні

75 %

Кожна пляма 1 см2 на верхніх листках
соняшнику — недобір урожаю 5 кг/га

=

−5 кг/га

1 см2

Нижні

25 %

КІЛЬКІСТЬ ЛИСТКІВ
НА РОСЛИНІ СОНЯШНИКА
Ранньостиглі			
Середньостиглі
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24–28 шт.
28–32 шт.
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Хвороби соняшнику і втрати урожайності

Амістар Голд

Хвороби соняшнику призводять до втрати урожайності 0,5–2,5 т/га

Перевірена технологія для вашого поля!
Фомопсис

Фомоз

втрати
1000 кг/га

Амістар® Технологія контролює всі основні хвороби соняшнику

втрати
500 кг/га

Фомоз
Альтернаріоз

Біла гниль

Септоріоз

Несправжня
борошниста роса
втрати
500 кг/га

Септоріоз
втрати
500 кг/га

Іржа
втрати
200 кг/га

Високу ефективність Амістар Голд видно навіть з космосу
Без обробки

Для влучних думок
Амістар® Голд

30

Фомопсис

Несправжня
борошниста роса
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Переваги Амістар® Голд

Каптора Плюс

Надійний контроль усіх основних
хвороб

Каптора® Плюс слід застосовувати винятково на гібридах соняшнику,
призначених для виробничої системи Clearfield® Plus
Найефективніше застосовувати, коли більшість бур’янів перебуває на початкових фазах розвитку.
Не можна порушувати температурний режим при застосуванні і не слід застосовувати гербіцид, коли
рослини соняшнику перебувають у стресовому стані під впливом абіотичних чинників (низькі або, навпаки,
високі температури, надмірна вологість ґрунту тощо). На відміну від звичайного препарату Каптора, у Каптора Плюс посилений контроль осотів, амброзії, нетреби і злакових бур’янів та широке вікно застосування
(від 2-го до 8-го листка). Ще у Каптора Плюс зменшено ризик післядії на наступні культури у сівозміні.
Спеціально створена формуляція дозволяє Каптора Плюс швидше і повною мірою проникати в оброблювані рослини.

Тривалий захисний період
Спеціально розроблена
формуляція для соняшнику
Можливість застосування
авіаметодом

Амістар® Голд — обґрунтована інвестиція

Для влучних думок

Інвестиція 70 кг/га зберігає понад 500 кг/га урожаю

Урожайність, т/га

+0,72

+0,52

3,05

3,46

Амістар® Голд
Лісостеп
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Амістар® Голд

2,53

2,74

Степ

Унікальний знак Clearfield® Plus є зареєстрованою торговою
маркою компанії BASF. © 2016 BASF. Усі права захищено.
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Як ми вирощуємо
Соняшник. Clearfield® Plus-гібриди
Амістар Голд

Соняшник. Класичні гібриди
Амістар Голд

Реглон Форте

Енжіо

Енжіо

Фюзілад Форте

Каптора Плюс

Примекстра TZ
Голg

Соняшник. Clearfield®-гібриди
Амістар Голд

Енжіо

Каптора Плюс
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Унікальний знак Clearfield® та Clearfield® Plus
є зареєстрованою торговою маркою компанії
BASF. © 2016 BASF. Усі права захищено.

Для влучних думок

Реглон Форте
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Як ми вирощуємо

Кукурудзу
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Захист насіння кукурудзи
Сучасне рішення наявних проблем

Форс Зеа

Максим XL
Для влучних думок
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Вайбранс
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Вайбранс
Головні переваги
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Люмакс
Що ж таке Люмакс 537,5 SE, с. е.? З одного боку, здається, що це трохи
покращена Примекстра TZ Голд, але завдяки наявності третьої діючої речовини —
мезотріону — та синергічній дії трьох потужних компонентів це зовсім інший
гербіцид зі своїми, часто унікальними властивостями
• Якщо посіви не містять багаторічних злакових бур’янів
• Якщо господарства мають великі площі вирощування кукурудзи, але немає техніки для їх вчасної обробки

Стимулівний вплив на розвиток кореневої
системи
Надійний захист від летючої сажки
Максимальний захист від ризоктоніозної
кореневої гнилі
Надійний захист у монокультурі

Для влучних думок
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• Якщо після появи сходів кукурудзи прогнозується тривала волога погода
• Відмінний вибір для ділянок гібридизації

Люмакс проявляє свої унікальні властивості саме при внесенні ранньопіслясходово
1. Конролює будь-яку падалицю соняшнику
2. Знищує багаторічні дводольні бур’яни (осоти, березку)
3. Можна вносити по сходах кукурудзи
4. Конролює кілька наступних хвиль бур’янів

«Сингента» | ПСП «Сокільча»

Елюміс
Елюміс — комплексний двокомпонентний препарат, який захищає кукурудзу від
широкого спектра однорічних і багаторічних злакових та дводольних бур’янів
• Комплексний контроль злакових і дводольних однорічних та багаторічних бур’янів
• Найширше вікно застосування серед відомих гербіцидів, які застосовуються на кукурудзі —
2–8 (10) листків
• Безпека (відсутність фітотоксичності) для культури навіть за умов пізнього застосування
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Як ми вирощуємо
Кукурудза
Максим XL

Амістар Екстра

Вайбранс 500
Форс Зеа

Елюміс

• Пролонгована ґрунтова дія (може контролювати кілька наступних хвиль дводольних бур’янів)
• Не потребує партнерів
• Сучасна формуляція — не потребує додавання сурфактантів

Кукурудза
Амістар Екстра
Карате Зеон

Люмакс
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Ампліго
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Кукурудза

Кукурудза

Максим XL

Амістар Екстра

Елюміс

Вайбранс 500
Форс Зеа

Ампліго

Люмакс

Кукурудза
Максим XL
Вайбранс 500
Форс Зеа
Люмакс
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Для влучних думок

Амістар Екстра

Ампліго

Амістар Екстра

Ампліго
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Як ми вирощуємо

СОЮ
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Захист насіння сої
Максим Адванс
Продукт

Три діючі речовини з різним
механізмом дії

л) +
диоксоніл (25 г/
лу
ф
:
ни
ви
чо
ре
50 г/л)
Діючі
+ тіабендазол (1
л)
г/
0
(2
М
лси
металак
зії TS )
центрат суспен
он
(к
FS
:
ія
яц
ул
Форм
і: III
Клас токсичност

Флудиоксоніл 25 г/л
Металаксил-M 20 г/л

й
темно-контактни
Спосіб дії: Сис
ів
Упаковка: 5 літр

Тіабендазол 150 г/л

Основні контрольовані патогени
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Тіабендазол

Флудиоксоніл

Металаксил-М

• Cercospora spp,
Colletotrichum spp
• Fusarium spp : F. graminearum,
F. moniliforme (subglutinans,
verticillioides, proliferatum), F.
pallidoroseum (semitectum), F. nivale.
• Ascochyta spp.
• Diplodia spp (Stenocarpella sp)
• Diaphorte spp, Phomopsis spp
• Aspergillus spp, Septoria spp
• Sclerotinia spp, Rhizoctonia spp.

• Fusarium spp (F. graminearum)
• Ascochyta spp.
• Sclerotinia sclerotiorum,
Cercospora spp
• Colletotrichum spp,
Penicillium spp
• Aspergillus niger, Phomopsis spp
• Rhizoctonia spp.— незначна дія

• Контроль класу Ооміцетів:
• Pythium spp, Peronospora spp,
Phythophtora ssp (залежно
від дози)

«Сингента» | ПСП «Сокільча»

«Сингента» | Робочий зошит

Як ми вирощуємо
Соя
Вміст діючої речовини

Штами бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum (штам 5079
та штам 5080), титр життєздатності клітин бульбочкових бактерій на
1 мл препарату – не менше як 2x1010/мл

Хімічна група

Біологічний препарат

Препаративна форма

Стерильна рідка формуляція

Клас токсичності

Нетоксичний, ЛД50 > 5 млрд клітин/мишу

Упаковка

Полімерні пакети об’ємом 2 л з інокулянтом Атува та об’ємом 0,5 л з
протектором Премакс

Дуал Голg

Максим Адванс
Iнокулянт

Базагран

+

Хармоні 75

+

Тренд 90

Фаза внесення

Соя

Обробка насіння

Кількість обробок /
Термін очікування

1

Спектр дії

Норма внесення

Утворення бульбочок на коренях
та фіксування атмосферного азоту
в симбіозі з рослинами сої

2 л/т Атува +
0,5 л/т Премакс

Для влучних думок

46

Вертимек

Гезагард

Спектр застосування
Культура

Ампліго

Для влучних думок

Фюзілад Форте

Амістар Екстра

Реглон Форте
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Біологічна індикація післядії
гербіцидів
Як відібрати ґрунт на аналіз

Як провести аналіз самостійно
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Орієнтовні втрати врожайності зерна (кг/га) від основних видів
бур’янів за їх наявності на полях протягом вегетації в кількості 1 шт./м2
(узагальнені і доповнені дані І. В. Веселовського, А. К. Лисенка, Ю. П. Манька, 1988)
Види бур’янів

Пшениця озима

Кукурудза

Березка польова

25

58

Галінсога дрібноквіткова

16

16

Гірчак шорсткий

17

20

Гірчиця польова

14

20

Дескуранія Софії

23

–

Жовтушник прямий

17

19

Зірочник середній

4

6

Лобода біла

27

48

Метлюг польовий

19

–

Осот рожевий

68

90

Осот польовий

37

58

Жабрій звичайний

17

22

Пирій повзучий

55

48

Підмаренник чіпкий

13

16

Ромашка непахуча

17

29

Фіалка польова

17

–

Для влучних думок
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Орієнтовні втрати врожайності зерна від основних видів шкідників
(узагальнені і доповнені дані М. П. Секун, Н. М. Шахова, В. Т. Альохін)
Вид шкідника

Кількість шкідників
для розрахунку

Орієнтовні втрати
врожайності зерна

Коментар

Клоп-черепашка,
імаго

Один екз./м2 у фазі
виходу в трубку

50 кг/га

1–2 %

Додаткове істотне погіршення
якості зерна

Трипс пшеничний,
імаго і личинки

15–20 екз./колос

180–250 кг/га

3–5 %

Зменшення маси 1000 зернин
і якості

Злакові попелиці,
колонії

15–20 екз./стебло

140–180 кг/га

2–3 %

Додаткові втрати урожайності
від ВЖКЯ сягають 25–40 %

100 екз./стебло

380 кг/га

4–6 %

10–15 екз./м2
личинок 2-го віку

600–700 кг/га

12–14 %

30–35 екз./м2
личинок 2-го віку

2300–3000 кг/га

46–59 %

Зрідження посівів на 58–73 %

70–80 личинок/м2

100 %

100 %

Повна загибель посівів

Одне імаго/м2 у фазі
наливу насіння

50–60 кг/га

1–2 %

Крім виїдання зерен на колосі,
велику частину жуки вибивають

2–3 %

Водні пастки — стаканчики з
водою, що їх розставляють на
відстані 50, 100, 250 м від краю
поля

4–6 %

Крім виїдання зерен на
колосі, велику частину жуки
вибивають. Личинки хлібних
жуків зменшують густоту
рослин у період сходів

Хлібний турун,
імаго і личинки

Злакові мухи
(шведська,
пшенична,
мероміза, опоміза)
Хлібні жуки
(жук-кузька,
жук-хрестоносець,
жук-красун)

Для влучних думок

40–50 екз./
100 помахів сачком
(4–5 екз./водну
пастку)

Одне імаго/м2

50–70 кг/га

200–300 кг/га

Зрідження посівів на 26–39 %
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БОРОШНИСТА РОСА

ПІРЕНОФОРОЗ ПШЕНИЦІ

КЛАС:
ПОРЯДОК:
РОДИНА:

КЛАС:
ПОРЯДОК:
РОДИНА:

Ascomycetes
Erysiphales
Erysiphacese

ВИД:
КОНІДІАЛЬНА СТАДІЯ:

Blumeria graminis
Оidium moniliodes

25

Ascomycetes
Pleosporales
Pleosporaceae

ВИД:
Pyrenophora tritici-repentis
КОНІДІАЛЬНА СТАДІЯ: Drechslera tritici-repentis

31–32

25

31–32

21

21

37

37

Аскоспори

Аскоспори

39

11–13

11–13

ЦИКЛ
РОЗВИТКУ

ЦИКЛ
РОЗВИТКУ

49

Вторинне
інфікування в полі

49

Конідіальна стадія

Зимує збудник у
вигляді псевдотеціїв
на рослинних рештках

Конідіальна стадія
Зимує збудник у вигляді
міцелію в посівах та
клейстотеціїв на
рослинних рештках

39

Первинне
інфікування в полі

Первинне
інфікування в полі

Вторинне
інфікування в полі
Конідії

07

07

51

51

00

59

00
71–92

59

71–92

61–69

61–69

Магнелло

Магнелло
СИМПТОМИ
• З обох боків листків, на листкових
піхвах, стеблах і колосках утворюється
світлий павутинний наліт, який із часом
темніє до жовтувато-сірого.
• Поширення хвороби відбувається від
нижніх ярусів до верхніх.
• На листках, що старіють, і основах з’являються дрібні чорні цятки — плодові
тіла сумчастої стадії (клейстотеції).
• Уражене листя жовтіє і передчасно засихає, стебла вилягають.
• У місцях інфікування можуть з’являтися темні дрібні плями, некрози.
УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ
РОЗВИТКУ ХВОРОБИ
• Прохолодна (+10...20 °С) і волога погода
навесні.

52

• Перепади температури, чергування посухи і опадів, часті роси в період вегетації.
• Загущені посіви, низька інсоляція рослин.
• Надмірні дози азотних добрив.

• Руйнування хлорофілу і зменшення інтенсивності фотосинтезу.

ДЖЕРЕЛА І РЕЗЕРВАТОРИ ІНФЕКЦІЇ
• Клейстотецій на рослинних рештках.
• Міцелій гриба в заражених з осені посівах озимини, злакових бур’янах, падалиці.
• У весняно-літній період інфекція (конідії)
розноситься повітряно-крапельним шляхом.

ЗОНА ПОШИРЕННЯ
Дані 2016–2017 років

ВТРАТИ ВРОЖАЙНОСТІ —
500–800 КГ/ГА

НАСЛІДКИ УРАЖЕННЯ
• Надмірна транспірація.
• Передчасне старіння органів рослин.

Сильне поширення

Cлабке поширення

Помірне поширення

Дані відсутні

СИМПТОМИ
• На листках і листкових піхвах з’являються жовті плями від 0,2 до 1–2 см,
які згодом зливаються в поздовжньому
напрямку.
• У центрі плями, як правило, виділяється темна некротична зона діаметром
0,1–0,2 см, а навколо плям — широка
хлоротична облямівка, внаслідок чого
уражене листя має строкатий вигляд.
• На некротичних зонах спостерігається
утворення оливково-бурого спороношення (конідій).
• Уражене листя передчасно в’яне, починаючи з верхівки.
• На колосових лусках з’являються бурі
штрихи або витягнуті плями розміром
12–24 мм.

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ
ХВОРОБИ
• Тривалі періоди зволоження (зі збереженням краплинної вологи від 12 до 48 годин)
після теплої вітряної погоди у весняно-літній період.
ДЖЕРЕЛА І РЕЗЕРВАТОРИ ІНФЕКЦІЇ
• Інфекція зберігається на насінні та рослинних рештках у вигляді міцелію і плодових тіл (псевдотеціїв).
НАСЛІДКИ УРАЖЕННЯ
• Передчасна втрата листкової поверхні.
• Зниження продуктивності фотосинтезу.
• Збільшення транспірації.
• Зменшення продуктивної кущистості,
кількості зерен у колосі й маси 1000 насінин.

ВТРАТИ ВРОЖАЙНОСТІ —
700–1000 КГ/ГА

ЗОНА ПОШИРЕННЯ
Дані 2016–2017 років
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РИЗОКТОНІОЗ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

СЕПТОРІОЗ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

КЛАС:
ПОРЯДОК:

КЛАС:
ПОРЯДОК:

Ascomycetes
Ceratobasidiaceae

РОДИНА: Rhizoctonia
ВИДИ:
Rhizoctonia solani, Rhizoctonia cerealis

Ascomycetes
Mycosphaerellales

РОДИНА:
ВИДИ:

Mycosphaerellaceae
F.Septoria tritici, Septoria nodorum

31–32

25

31–32

25

21

37

21

Міцелій

Пікніда з
пікноспорами

39

Фрагменти
міцелію

Аскоспори

Первинне
інфікування в полі

11–13

11–13

ЦИКЛ
РОЗВИТКУ

37

Первинне
інфікування в полі

39

Пікноспори

ЦИКЛ
РОЗВИТКУ

49

07

Зимує збудник
у вигляді міцелію
та пікнід на зерні
й рослинних
рештках

49

Вторинне
інфікування в полі

Септоріоз колосу

51

07

Зимує збудник у вигляді
склероціїв у ґрунті та
міцелієм на рослинних
рештках

Вторинне
інфікування
в полі

71–92

59

61–69

Магнелло
71–92

54

Вторинне
інфікування в полі

00

59

00

СИМПТОМИ
• Хвороба проявляється осередково у вигляді побуріння і загнивання проростків
або пригнічення й вилягання дорослих
рослин.
• На колеоптилі, листкових обгортках, основі стебла — еліпсоїдально-загострені
плями розміром 2 см і більше, білуваті
або світло-сірі, з чіткою темною некрозною облямівкою, розташовані поодиноко або групами.
• Плями можуть зливатися, огортати стебло і надавати йому характерного мармурового забарвлення, при сильному
ураженні стебло вилягає.
• На прозорій поверхні плям за листковими піхвами і обгорткою стебла утворюються темні мікросклероції збудників.
• Уражене коріння набирає іржавого забарвлення.

51

61–69

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ
ХВОРОБИ
• Тривала суха і прохолодна погода
в осінньо-весняний період.
• Наявність ґрунтової кірки.
• Загущені посіви.
• Стерньові попередники, картопля і буряк.

СИМПТОМИ
• На сходах окремі безформні коричневі
плями і штрихи на колеоптилі, його вкорочення; деформація (викривлення або
скручування) проростків, побуріння основи перших листків.
• На листках дорослих рослин світло-бурі
плями (часто з хлоротичною облямівкою), в центрі яких утворюються дрібні коричневі пікніди зі спороношенням
збудника, які важко вирізнити.
• Характерною ознакою є форма плям —
чітко окреслена лінзо- чи ромбоподібна.
• На стеблах спочатку світлі, пізніше бурі
розпливчасті плями без облямівки, стебла
в місцях, де є плями, часто перегинаються.
• На колоскових лусочках плями темно-бурі або темно-фіолетові, з більш світлим
центром і темними цятками пікнід, наявність яких є обов’язковою ознакою. З колоскових лусочок хвороба переходить на
зерно.

ЗОНА ПОШИРЕННЯ
Дані 2016–2017 років

ДЖЕРЕЛА І
РЕЗЕРВАТОРИ ІНФЕКЦІЇ
• Заражений ґрунт і рослинні рештки,
що містять міцелій та склероції гриба.
• Наслідки ураження
• Передчасна втрата листків нижнього
ярусу.
• Вилягання рослин.

Сильне поширення

Cлабке поширення

Помірне поширення

Дані відсутні

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ
ХВОРОБИ
• Тривала волога погода, часті опади у
весняно-літній період, особливо у фазу
цвітіння рослин.
• Внесення надмірних доз азотних добрив.
ДЖЕРЕЛА І РЕЗЕРВАТОРИ ІНФЕКЦІЇ
• Інфіковані рослинні рештки і заражені
сходи озимих, де гриб зберігається в зимовий період. Протягом вегетації спори
вивільняються з пікнід в умовах підвищеної вологості й розносяться із заражених рослин вітром і дощем.
• Ураження зернових відбувається восени
й у зимові періоди теплої вологої погоди.
НАСЛІДКИ УРАЖЕННЯ
• Передчасна втрата листкової поверхні.
• Зниження продуктивності фотосинтезу.
• Збільшення транспірації.

• Зменшення продуктивної кущистості,
кількості зерен у колосі й маси 1000 насінин.
ВТРАТИ ВРОЖАЙНОСТІ —
700–1000 КГ/ГА
ЗОНА ПОШИРЕННЯ
Дані 2016–2017 років
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СІТЧАСТА ПЛЯМИСТІСТЬ ЯЧМЕНЮ

ФУЗАРІОЗ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

КЛАС:
ПОРЯДОК:
РОДИНА:

КЛАС:
ПОРЯДОК:
РОДИНА:

Deuteromycetes
Hyphomycetales
Dematiaceae

ВИД:
Pyrenophora teres
КОНІДІАЛЬНА СТАДІЯ: Drechslera teres

Ascomycetes
Hypocreales
Nectriaceae

РІД:
ВИДИ:

Fusarium
Fusarium spp.

31–32

25
21

37

31–32

25

Фузаріоз
листя

21

37

Аскоспори
Міцелій

11–13
Аскоспори

Фузаріозна
коренева гниль

ЦИКЛ
РОЗВИТКУ

39

Первинне
інфікування в полі

11–13

ЦИКЛ
РОЗВИТКУ

39

Первинне
інфікування в полі

Зимує збудник
у вигляді міцелію,
хламідоспор, перитеціїв на
рослинних рештках, насінні
та в ґрунті

49

Вторинне
інфікування в полі

49

Конідії

07
Зимує збудник
на рослинних
рештках і насінні
у вигляді псевдотецій
та конідій

Конідії

07

51

Конідіальна
стадія

Вторинне
інфікування в полі

00

59

Фузаріоз колосу

51
71–92

00

Магнелло

59

71–92

61–69

СИМПТОМИ
• Перші ознаки спостерігаються на сходах
у вигляді загнивання, скручування і відмирання проростків до виходу на поверхню
ґрунту і після, коричневих або червоно-бурих некрозів на корінцях, колеоптилі та стеблах, бурих перетяжок на основі
стебел.
• Гниль або трухлява базальна частина
дорослих рослин: кореневої системи,
міжвузлів і основ стебел. Рослини легко
витягуються з ґрунту.
• У фазах наливу — молочної стиглості
зерна спостерігається знебарвлення,
побіління колоскових лусочок на окремих колосках.
• У вологу погоду на уражених органах
утворюється наліт грибниці й спороношення різних відтінків: біло-рожевого,
бузкового, жовтого — залежно від типу
збудника.
• Уражені рослини відстають у рості, листя жовтіє і відмирає. Можливий прояв
білоколосиці, недорозвиненість і щуплість зернівок.

Магнелло
СИМПТОМИ
• Проявляються, починаючи з фази кущіння, масово — під час цвітіння і наливу
зерна, а в разі насіннєвої інфекції — на
сходах у вигляді плямистості.
• Темно-коричневі плями із сітчастим малюнком, добре видним на просвіт, утвореним перетином поздовжніх і поперечних штрихів.
• Плями не зливаються, розщеплення або
випадіння уражених ділянок не відбувається.
• Верхні листки уражених рослин швидко
всихають.
• В умовах підвищеної вологості на плямах
утворюється темно-сірий наліт спороношення гриба.
• На колосках можливі дрібні світло-бурі
й малопомітні плями на колоскових лусочках і насінні.
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61–69

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ
ХВОРОБИ
• Ранні терміни посіву культури.

ЗОНА ПОШИРЕННЯ
Дані 2016–2017 років

ДЖЕРЕЛА І РЕЗЕРВАТОРИ ІНФЕКЦІЇ
• Заражене насіння і рослинні рештки з
міцелієм та конідіями збудника. Додаткове джерело — сумкоспори, що утворюються на стерні після перезимівлі. У
процесі вегетації інфекція (конідії) поширюється вітром і дощем.
• Наслідки ураження
• Передчасна втрата листкової поверхні.
• Зниження продуктивності фотосинтезу.
• Збільшення транспірації.
• Зменшення продуктивної кущистості,
кількості зерен у колосі й маси 1000 насінин.
ВТРАТИ ВРОЖАЙНОСТІ —
700–1500 КГ/ГА.

Сильне поширення

Cлабке поширення

Помірне поширення

Дані відсутні

ДЖЕРЕЛА І РЕЗЕРВАТОРИ ІНФЕКЦІЇ
• Хламідоспори, мікро- і макроконідії, міцелій, перитеції на зерні, у ґрутні та на
рослинних рештках.
УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ
ХВОРОБИ
• Порушення водного режиму, перезволоження і, особливо, посухи.
• Надмірний вміст у ґрунті нітратного азоту.
• Тепла (+24...28 °С) волога погода, часті дощі в період цвітіння-наливу зерна
сприяють заселенню колосків різними
видами збудників з типовою симптоматикою прояву хвороби.
• Нерівномірні опади, чергування дощів і посухи за температури +24...28 °С сприяють
ураженню колосків видами Fusarium spp.
без чітко виражених візуальних симптомів.
• Наслідки ураження
• Збільшення транспірації.
• Передчасне старіння листків.
• Зменшення продуктивної кущистості, кількості зерен у колосі й маси 1000 насінин.
• Погіршення якості, накопичення мікотоксинів у зерні.

ВТРАТИ ВРОЖАЙНОСТІ —
500 – 700 КГ/ГА.

ЗОНА ПОШИРЕННЯ
Дані 2016–2017 років
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ОФІОБОЛЬОЗНА КОРЕНЕВА ГНИЛЬ
КЛАС:
ПОРЯДОК:

Ascomycetes
Magnaporthales

РОДИНА:
ВИД:

Magnaporthaceae
Ophiobolus graminis (Gaeumannomyces graminis)

25

ТИФУЛЬОЗНА ГНИЛЬ
КЛАС:
ПОРЯДОК:

Basidiomycetes
Cantharellales

РОДИНА:
ВИД:

31–32

25

31–32

21

Typhula
Typhula incarnat Jasch. et Fr.

21

37

37

Базидіоспори,
склероції
та міцелій

39
11–13

Первинне
інфікування

11–13

ЦИКЛ
РОЗВИТКУ

ЦИКЛ
РОЗВИТКУ

49

07

Склероції
та міцелій
на рослинних
рештках

51

Вторинне
інфікування в полі

07

51

59

61–69

71–92

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ
ХВОРОБИ
• Волога і прохолодна погода навесні,
теплий і сухий початок літа, висока во-

Розвиток патогену
в зимовий період

00
71–92

СИМПТОМИ
• У фазі 3–4 листки хвороба проявляється на коренях і основі стебла у вигляді
бурих плям, які поступово стають чорними.
• Дорослі рослини слабо розкущуються,
легко відриваються від коренів.
• На коренях і біля основи стебла утворюються бурі плями, чорніють і загнивають. Основа стебла стає чорною, блискучою, гладкою і теж чорніє і загниває.
• Можливі білоколосся і недорозвиненість стебел.

49

59

00

58

39

логість у період дозрівання рослини,
випадання рясних рос у нічні години.
Тривалий вологий осінній період, м’яка
зима з частими відлигами.

СИМПТОМИ
• Осередкова зміна забарвлення в посіві,
на листках утворюються темно-зелені
плями.
• Відставання рослин у розвитку.
• Нижні листки відмирають і лежать на
ґрунті, часто вкриті брудно-сірою грибницею.
• На листкових пластинах, стеблі та корінні утворюються темно-бурі склероції
та рясний білувато-сірий міцелій гриба.
• Відмирання бічних пагонів рослини.

ЗОНА ПОШИРЕННЯ
Дані 2016–2017 років

ДЖЕРЕЛА І РЕЗЕРВАТОРИ ІНФЕКЦІЇ
• Грибниця патогену в ґрунті.
• Уражені рослинні рештки.
• Наслідки ураження
• Втрата рослин.
• Передчасне старіння нижніх листків.
• Вилягання.

УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ
ХВОРОБИ
• Наявність снігового покриву або краплинно-рідинної вологи у травостої рослин в осінньо-зимовий період.
• Наявність льодової кірки.

ВТРАТИ ВРОЖАЙНОСТІ —
400–700 КГ/ГА

Сильне поширення

Cлабке поширення

Помірне поширення

Дані відсутні

•
•
•
•

61–69

Перепади температури.
Важкі перезволожені ґрунти.
Забур’янені пирієм посіви.
Завищені норми азотних добрив.

ДЖЕРЕЛА І РЕЗЕРВАТОРИ ІНФЕКЦІЇ
• Склероції на рослиних рештках та ґрунті.
• Міцелій гриба в заражених з осені посівах озимини, злакових бур’янах, падалиці.
• Наслідки ураження
• Втрата рослин.
• Передчасне старіння нижніх листків.
• Вилягання.
ВТРАТИ ВРОЖАЙНОСТІ —
500–1000 КГ/ГА

ЗОНА ПОШИРЕННЯ
Дані 2016–2017 років
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Алгоритм вибору гербіциду
для зернових культур

Алгоритм вибору гербіциду
для кукурудзи

ПОПЕРЕДНИКИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
ПАР, ГОРОХ, РІПАК, ГІРЧИЦЯ, ЛЬОН, КОРМОВІ
ОДНОРІЧНІ ТРАВИ, ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ

Однорічні дводольні зимуючі бур’яни: капустяні,
айстрові, сокирки, маки та ін., підмаренник <6 кілець

СОЯ, КУКУРУДЗА, НУТ,
ЦУКРОВИЙ БУРЯК, ГРЕЧКА

СОНЯШНИК

Зимуючі і ярі бур’яни: капустяні, маки, гірчаки,
лобода біла < 2-х листків, амброзія полинолиста,
падалиця соняшнику, в т. ч. сульфо- й IMI-, жабрій

Ярі бур’яни: гірчаки, лобода біла,
гірчиця польова

РАННІ ТЕРМІНИ СІВБИ КУКУРУДЗИ – ДОСХОДОВЕ АБО РАННЬОПІСЛЯСХОДОВЕ ВНЕСЕННЯ (ДО 5-ГО ЛИСТКА КУКУРУДЗИ)

NO-TILL

MINI-TILL

ГЛИБОКОРИХЛЕННЯ

РОСЛИННІ РЕШТКИ НА ПОВЕРХНІ

Осіннє внесення

Логран

Весняне внесення.
Перерослі зимуючі
дводольні бур’яни,
в т. ч. фіалка, маки,
підмаренник >6
кілець та ін.

+ березка
польова

+ вівсюг,
метлюг

ОРАНКА

НЕМАЄ РОСЛИННИХ РЕШТОК
НА ПОВЕРХНІ

+ осоти, хвощ

6–10 г/га

Аксіал

Пік
6–10 г/га

0,05–0,07 л/га

0,3–0,5 л/га

Бур’яни основні + додаткові амброзія, паслін, нетреба, падалиця соняшнику, березка

0,4–0,5 л/га

0,5 л/га

BBCH 21…39

BBCH 21…32

Наступні культури: всі без обмежень

Голg

ОПТИМАЛЬНІ І ПІЗНІ ТЕРМІНИ СІВБИ КУКУРУДЗИ – СТРАХОВІ ГЕРБІЦИДИ

НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ
Наступні культури через
сезон: усі без обмежень.
У разі пересіву: зернові,
кукурудза

Примекстра TZ

Люмакс

ДОПУСТИМІ ФАЗИ ВНЕСЕННЯ
BBCH 12…39

Наступні культури: всі
без обмежень, бобові
через 14 міс.

Бур’яни основні злакові і дводольні, +амброзія, паслін, нетреба, падалиця соняшнику, березка, ваточник, хвощ, осоти

Елюміс
Фаза внесення 3–8 листків кукурудзи

Для влучних думок

60

Бур’яни основні: мишій, просо; лобода,
щириця, гірчаки, чистець, гірчиця

Для влучних думок
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Для влучних думок
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03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх
тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70
Консультаційний центр

0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних
телефонів в Україні

www.syngenta.ua

ОФІЦІЙНИЙ ДОДАТОК
«СИНГЕНТА»

