
С
п

е
к

тр
L

if
e

к
о

р
п

о
р

а
т

и
в

н
е

 
в

и
д

а
н

н
я

     ЛІТО ДАЄ КОРІННЯ,
      А ОСІНЬ — НАСІННЯ 

№
2

 (
11

) 
2

0
19



Нові обличчя ................................................................................... 2

Професійний захист насіння ..........................................................4 

Пошкодження посівів кукурудзи ківсяком крапчастим ................6 

Переваги супутникового моніторингу 
від «Спектр-Агро» та Geosys ..........................................................8

Протестуйте інструмент Agriquest® Global Monitoring 
через безкоштовний доступ ...........................................................9

Хімічне сушіння рослин. Коли? Чим? Та навіщо? .........................10

Агромодний День поля .................................................................12

Осінній догляд як основа урожаю ................................................14

Ascophyllum – контроль стресу для стабільного врожаю ............16

Формуємо майбутній урожай озимого ріпаку восени ...............20

Універсальність Kockerling ........................................................... 22

ЗМІСТ





СпектрLife2

СПЕКТР Team

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Наконечна Ірина Миколаївна

Менеджер зі збуту

Про себе: маю двох дорослих дітей, 
онучку й онука.  

Освіта: Українська 
сільськогосподарська академія 
(УСГА) м. Київ (нині – НУБіП), 
факультет агрохімії та 
ґрунтознавства. Рік закінчення – 1986.

Досвід роботи: працювала в Інституті 
олійних культур – лабораторії захисту рослин, агрохімії 
та селекції соняшнику, звідки й отримала направлення 
на навчання в УСГА. 

Із 2004 р. працюю менеджером із продажу мінеральних 
добрив, ЗЗР і насіння в компаніях регіонального та 
національного значення. З квітня 2019 року – менеджер 
з продажу в компанії ТОВ «Спектр-Агро».

Мій життєвий девіз:  «Що не вбиває мене, робить 
мене сильнішою» та «У кого є НАВІЩО жити, зуміє 
витримати майже будь-яке ЯК».

Хобі: маю дачну ділянку, дуже подобається вирощувати 
рослини з пакетиків насіння, на яких є фото, і коли ці 
рослинки схожі на ті, що на фото – це КАЙФ.  

Шекетера Ігор Васильович

Інженер з ремонту  

Про себе: стійкий у стресових 
ситуаціях, швидко орієнтуюсь у 
складних ситуаціях та розумію 
почуття гумору.

Освіта: середня спеціальна, 
1997–2000 рр. Харківський 
індустріально-педагогічний 
технікум (диплом техніка-
механіка).

Досвід роботи: з 2000 р. працюю в галузі механізації 
сільського господарства.

Мій життєвий девіз: «Піднімаючись на нові щаблі 
й вершини у житті, ніколи не забувай тих людей, хто 
був з тобою на попередніх».

Хобі: настільний теніс, адже теніс – це не тільки 
потужні та швидкі руки й ноги, передусім –це гра, в 
якій треба думати не менше, ніж у шахах.

Запорізьке представництво Львівське представництво

Кадиров Андрій,

Менеджер з логістики

Про себе: Народився і виріс у м. 
Києві, одружений.

Освіта: Вища, закінчив 
Національний транспортний 
університет де здобув кваліфікацію 
«інженер з транспорту»

Досвід роботи: маю досвід роботи 
у сфері складської і транспортної 
логістики з 2013 року.

Хобі: футбол, велоспорт, зимові види спорту.

Київське представництво
Маркіна Наталія Петрівна,

Юрист

Про себе: проживаю в м. Обухів, 
виховую сина. Дуже люблю і ціную 
свою родину.

Освіта: вища. У 2003 році закінчила 
Київський інститут Внутрішніх 
Справ, правознавство,  у 2013 р. – 
Національний університет біоресурсів 
та природокористування України , 
магістр державної служби.

Мій життєвий девіз: «У мене все добре! Навіть якщо 
погано — все одно добре.»

Хобі: рукоділля (вязання крючком), фітнес, йога.

Центральний офіс

Компанія «Спектр-Агро» — не тільки надійний бізнес партнер та постачальник, 
але й чудовий роботодавець, який піклується про своїх працівників 

та заслуговує відміну репутацію. Наша динамічна команда не стоїть на місці, 
розвивається та поповнюється свіжими головами та силами. 

До вашої уваги представляємо нових співробітників у рубриці «Нові обличчя».
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Компанець Василь 
Дмитрович

Менеджер з логістики 

Про себе: працелюбний, 
цілеспрямований, життєлюб, 
оптиміст.

Освіта: технік-механік.

Досвід роботи: починав трудову 
діяльність майстром з налаштування 
в`язального обладнання, попереднє місце роботи зам. 
директора з виробництва.

Мій життєвий девіз: «Завтра краще, ніж сьогодні»!

Хобі: люблю техніку, активний відпочинок на природі.

Сітовська Наталія 
Аркадіївна, 

Адміністратор з обліку та 

адміністрування 

Про себе: проживаю в місті Луцьк, 
одружена, виховую сина. Вільний час 
проводжу з родиною.

Освіта: вища, закінчила 
Міжрегіональну академію управління 
персоналом, де здобула кваліфікацію бухгалтера.

Досвід роботи: працювала бухгалтером з 2004 року.

Мій життєвий девіз: «Завжди, скрізь і всюди – хочу, 
можу і буду»!

Хобі: подорожі, кулінарія, проведення вільного часу з 
родиною. 

Луганське представництво

Волинське представництво

Шуляк Олег Анатолійович

Менеджер зі збуту  

Про себе: одружений, маю двох дітей

Освіта: УкрДАЗТ – інженер 
електромеханік, студент (заочне 
навчання) ХНАУ ім. В. В. Докучаева.

Досвід роботи: менеджер з продажу 
ТОВ «Центрум-ЛТД».

Мій життєвий девіз: «Бачу ціль, вірю 
в себе, не бачу перешкод».

Хобі: виноградарство.

Лозівське представництво

Єрецький Владислав,

Менеджер з логістики

Про себе: народився 22 грудня 1974 
року,  виховую двох доньок. У 2013-
2015 роках навчання у Харківському 
національному університеті 
цивільного захисту України.

Освіта: вища технічна. 1. Інженер-
будівельник автомобільних доріг 
та аеродромів;              2. Інженер з 
профілактичних робіт.

Досвід роботи: з грудня 1996 по серпень 1997 року 
– інженер-землевпорядник Чугуївського земельно-
кадастрового бюро; з серпня 1997 року по вересень 
2018 року – служба в органах цивільного захисту 
України.

Мій життєвий девіз: «Жити по совісті, 
працювати чесно».

Хобі: Художня література.

Харківське представництво

Вітюк Дмитро Вікторович

Менеджер зі збуту

Про себе: народився 8 серпня 1987 
р. у с. Миролюбівка Житомирського 
району. Одружений, маю двох діток.

Освіта: вища, закінчив Житомирський 
національний агроекологічний 
університет за спеціальністю 
«Агроном».

Досвід роботи: працював у 
ВСК «Миролюбівське» на посаді 
молодшого агронома, а також у СТОВ «Степок-Агро».

Мій життєвий девіз: «Вірити в себе! І вірити в свої 
здібності!».

Хобі: футбол та волейбол.

Житомирське представництво

Рак Віталій Сергійович

Менеджер з логістики

Про себе: народився 15 липня, 1986 
р., одружений, маю доньку.

Освіта: в 2009 р. закінчив 
Херсонський національний технічний 
університет за спеціальністю 
«Технології машинобудування».

Досвід роботи: з 2009 по 2017 рр. 
працював у ТОВ «Компанія «РАЙЗ».

Мій життєвий девіз: «Оточуй себе тими людьми, які 
будуть тягнути тебе вище».

Хобі: подорожі, виховання донечки.

Херсонське представництво
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авантаження хвороб і шкідників, 
які протягом усього сезону вегетації атаку-
ють рослини, значно підвищує ризик недо-
отримати запланований урожай. І першим 
джерелом захворювання може стати сам 
насіннєвий матеріал із величезною кількі-
стю збудників шкодочинних хвороб. Окрім 
цього, ослаблене насіння може отримати 
ураження низкою патогенів, які живуть у 
ґрунті, тому надзвичайно важливим ета-
пом забезпечення ефективного захисту 
рослин від шкідливих організмів є протру-
єння насіння. 

Дослідження свідчать, що в необробле-
ному насінні дуже часто наявні фітопато-
генні гриби, серед яких найпоширенішими 
є збудники сажкових хвороб (Tilletia spp. 
та Ustilago spp.), збудники кореневих гни-
лей (Fusarium spp., Helminthosporium spp.) і 
комплекс грибів зберігання (пліснявих), та-
ких як Muсor spp., Penicillium spp., Alternaria 
spp., Trichothecium roseum та ін. Із насіннє-
вим матеріалом можуть також передава-
тися і збудники плямистостей листя, такі як 
смугаста (Pyrenophora graminea) і сітчаста 
плямистість ячменю (Pyrenophora teres), 
септоріоз (Septoria spp.). Слід зазначити, 
що, крім насіннєвої інфекції, проросткам 
рослин загрожують збудники хвороб, які 
накопичуються в ґрунті та поширюються 
аерогенно. За умов потужного тиску з боку 
шкодочинних об’єктів, підвищуються і ви-
моги до сучасних препаратів захисту на-
сіння. Основними критеріями при цьому є 
ефективність протруйника проти комплек-
су насіннєвих інфекцій та безпечність для 
самої культури. Саме ці критерії ми роз-
глянемо по відношенню до відомого фунгі-
цидного протруйника від компанії «Байєр» 
Ламардор® Про.

До складу препарату входять три діючі 
речовини: протіоконазол, 100 г/л, тебуко-
назол, 60 г/л та флуопірам, 20 г/л, у формі 
концентрату, який тече. Поєднання діючих 

речовин із різних хімічних класів (азоли 
та піридиніл-етил-бензамідів) характери-
зується надзвичайно широким спектром 
контрольованих хвороб, відсутністю ризику 
виникнення резистентних патогенів та ко-
рисною рістрегулюючою дією, що підвищує 
стійкість до несприятливих погодних умов.

Азоли – клас органічних сполук, що за-
стосовують як фунгіциди захисної, викорі-
нювальної та лікувальної дії. Механізм дії 
– пригнічення вироблення стеролу, сполуки, 
яка бере участь у функціонуванні клітинних 
мембран патогену, процесі поділу клітин і 
розмноженні. Особлива відмінність тебуко-
назолу – швидке проникнення та розподі-
лення в рослині. Протіоконазол, своєю чер-
гою, сприяє формуванню потужних сходів та 
збільшенню об’єму кореневої системи, по-
кращує кущення й посухостійкість. Комбіна-
ція двох діючих речовин допомагає контро-
лювати широкий спектр кореневих гнилей, 
пліснявіння насіння, тверду та летючу сажки, 
плямистості. Третя діюча речовина, флуопі-
рам, належить до класу піридиніл-етил-бен-
замідів. За потрапляння в клітини патогену 
вона блокує ферментативний ланцюжок мі-
тохондрій, що відповідає за процес дихання 
й утворення АТФ – головного біоенергетич-
ного джерела клітин. До переваг флуопіра-

му відносять відмінний контроль плямисто-
стей та борошнистої роси сходів.  

Завдяки синергії – доповненню один 
одного – окремі діючі речовини формують 
оригінальний, цілісний продукт, який за-
безпечує надійний комплексний захист мо-
лодої рослини.

Окремо варто сказати про рістрегулю-
ючу дію азолів, разом із пригніченням ви-
роблення стеролу в клітинах хвороб, вони 
також впливають на синтез гіберелінів у 
рослині. Гібереліни – це фітогормони, які 
стимулюють ріст і розвиток рослин, за хі-
мічною природою є поліциклічними кисло-
тами, мають різноманітну фізіологічну дію, 

але здебільшого відіграють роль індикато-
рів або сигналізаторів для запуску процесів 
росту, розтягнення чи поділу клітин. 

Ламардор® Про, тебуконазол і про-

тіоконазол паралельно впливають на ро-
боту гіберелінів і запускають надзвичайно 
складний процес, в якому стримується дія 
фітогормонів, що відповідають за ріст ме-
зокотилю та подовження клітин стебла, і 
водночас стимулюється дія фітогормонів, 
які прискорюють швидкість поділу клітин 
кореня. 

Результатом є часткова або повна від-
сутність мезокотилю, уразливої частини 
паростка, потовщення сформованого сте-
бла, збільшення об’єму кореневої системи, 
зміцнення та укорінення рослини.

Ефект уповільнення росту стебла у висоту 
завдяки стримуванню розтягування клітин 
мезокотилю та в деякій мірі листків, з одно-
часним підсиленням їх поділу в поперечному 
напрямку без шкоди для основних фізіоло-
гічних процесів рослини, називають ретар-
дантним ефектом. Деякі джерела інформації 
згадують про зворотній бік цього ефекту, 
як-от: затримка сходів на пшениці (на ячме-
ні такої затримки не зафіксовано), особли-
во в умовах надмірного або недостатнього 
зволоження, глибокого загортання насіння, 
слабкої енергії проростання тощо. 

н

Професійний захист 
насіння зернових

Насіння – носій біологічних та фізичних властивостей рослини, перша 
ланка в ланцюзі, що веде до бажаного врожаю. Кожне, навіть невелике, 

поліпшення якісних характеристик культури потребує великих витрат. 
Для того, щоб не втратити ці біологічні переваги, дуже важливо 
виконати якісний та ефективний захист насіння перед висівом.
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Рис. 2. Ефективність захисту 
Ламардор® Про проти хвороб 

пшениці та ячменю
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Розглянемо основні процеси проростання 
та розвитку на початковій стадії росту паго-
нів пшениці, й спробуємо розібратись, чи 
справді може бути викликаний негативний 
вплив на рослину. 

Отже, підіб’ємо підсумок: енергію і потен-
ціал, закладені в насінині, дуже складно як 
підвищити, так і зменшити, тому із результатів 
досліджень бачимо, що затримка появи схо-
дів не завжди має місце, але якщо навіть таке 
й відбувається, це абсолютно не означає, що 
рослини зупинилися в рості. Стримуючи роз-
тягнення клітин пагона, рослини змінюють 
пріоритет розвитку й спрямовують більше 
енергії для міцного укорінення і розвитку роз-
галуженішої кореневої системи, яка краще 
забезпечить рослину вологою та елементами 
живлення на всіх подальших етапах розвитку. 

Дослідження підтвердили, що після об-
робки насіння Ламардор® Про перші ли-
сточки на вигляд міцніші, мають збільшену 
асиміляційну поверхню й отримують біль-
ше сонячної енергії, коренева система до-
бре розгалужена, що забезпечує підвищену 
стійкість рослини до високих та низьких 
температур. Сходи загалом мають вигляд 
більш однорідний і здоровіший, кількість 
продуктивних пагонів також збільшується. 

І всі ці переваги об’єднав у собі пере-
вірений мільйонами гектарів, тільки в 

Україні, протруйник Ламардор® Про, який 
допоможе кожному повною мірою реалі-
зувати ефективний інтегрований захист 
насіння, сходів та врожаю пшениці, ячме-
ню й жита.

Ще одним, не менш унікальним продук-
том від компанії «Байєр» є фунгіцидний 
протруйник Сценік®. Цей препарат також 
є трикомпонентним, містить ту саму азоль-

ну складову у вигляді протіоконазолу, 37,5 
г/л, та тебуконазолу, 5,0 г/л, а також до-
даткову діючу речовину – флуоксастробін, 
37,5 г/л, ефективно контролює широкий 
спектр хвороб зернових та має значний 
позитивний фізіологічний ефект на моло-
дих проростках. Сценік® рекомендовано до 
використання в нормі 1,3–1,6 л/т для об-
робки насіння пшениці та ячменю проти 
снігової плісняви (Microdochium nivalea), 
комплексу кореневих гнилей (Fusarium 
spр., Bipolaris sorokiniana), сажкових хво-
роб (Tilletia spp., Ustilago spp.), септоріозу 
сходів (Septoria spp.), пліснявіння насіння 
(Muсor spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., 
Trichothecium roseum). 

Розглянемо детальніше насправді іннова-
ційну сполуку – флуоксастробін – аналог ст-
робілуринів нового покоління з вираженою 
системною та локально-системною актив-
ністю, що є особливо важливою властивістю 
для протруйників насіння. Цінна особли-
вість цієї діючої речовини – подовжений 
термін дії, адже препарат рівномірно про-
никає у рослину протягом тривалого часу. 
Забезпечуючи відмінну біологічну ефектив-
ність проти хвороб, флуоксастробін харак-
теризується значною рістрегулюючою дією 
і позитивно впливає на розвиток коріння, 
вегетативних органів, кущення. При цьо-
му рослини краще розвиваються, стають 
міцнішими й формують більший кінцевий 
урожай. 

Слід окремо відзначити надзвичайно ви-

соку ефективність Сценік® проти сніго-

вої плісняви (Microdochium nivale) озимих 
зернових, яка в окремі роки викликає зна-
чне зрідження посівів (інколи до 15–20%). 
Як свідчать численні результати дослідів із 
Європи, цей продукт перевершує найкращі 
стандарти в контролі цієї хвороби.

0 25 50 75 100

Кращий стандарт 72,0

Сценік ® 71,0 Коренева гниль
Fusarium spp. 

Кращий стандарт 66,2

Сценік ® 79,3 Снігова пліснява
Michrodochium nivale

Кращий стандарт 99,6

Сценік ® 100 Тверда сажка
Tilletia caries 

Кращий стандарт 99,4

Сценік ® 99,6 Летюча сажка
Ustilago nuda
f.sp. tritici

Ефективність захисту Сценік проти збудників хвороб пшениці та ячменю

Порівняємо перші паростки, 
оброблені Ламардор® Про 

та оцінимо енергію проростання

Необроблене

Ширина паростка (мм): середнє з 25 вимірів
1,0 мм

Оброблене

1,9 мм

Повна відсутність мезокотилю після 
обробки насіння значно підвищує 

холодостійкість рослин

Необроблене

Довжина мезокотилю (мм): середнє з 25 вимірів
9,8 мм

Оброблене

0,0 мм

Використання тебуконазолу 
сприяє формуванню більш 

розвиненої кореневої системи та 
покращує поглинання води 

і стійкість до посухи.

Необроблене

Довжина коріння (мм): середнє з 10 вимірів
776 мм

Оброблене

917 мм

Раннє кущення, закладання 
більшої кількості стебел, безпечна 
зимівля й потужний старт навесні

Необроблене

Коефіцієнт кущення: середнє з 25 рослин
1,3 мм

Оброблене

1,9 мм
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аме так сталося і цього року. В окре-
мих господарствах стикнулися із серйозною 
проблемою втрати густоти рослин на посівах 
кукурудзи. Спочатку були припущення, що це 
наслідки роботи дротяника, бо цьому сприя-
ли погодні умови – наявна ґрунтова волога, 
прохолодна весна. Проте коли ми виїхали та 
обстежили посіви кукурудзи, то зрозуміли, 
що це зовсім інший шкідник. Відповідно, цією 
статтею хочемо проінформувати агрономів, з 
чим вони мають справу, що це за шкідник, і 
чого від нього очікувати, а головне – як із ним 
боротися.

Як видно з фото, шкідник довжиною до 15 
мм і діаметром 1 мм, на тілі добре виражені 
лапки, завдяки яким він може пересуватися. 
Для нього характерне забарвлення від світло- 
до темно-коричневого. Агрономи спочатку 
плутали цього шкідника з личинками ковали-
ка (дротяники), але, як видно на фото нижче, 
вони мають крапки з боків, що і є першою від-
мінністю від дротяника, крім того, їхнє тіло не 
таке міцне, як у дротяника.

Проаналізувавши наявних шкідни-
ків, дійшли висновку, що це Blaniulus 

guttulatus. Українська загальна назва – 
Багатоніжки або Ківсяки. Конкретно цей 
шкідник – ківсяк плямистий, або крап-

частий. Зазвичай вони завдають шкоди 
садам, але інколи за чисельного розмно-
ження можуть пошкоджувати зелені мо-
лоді тканини паростків. Також вони жив-
ляться насінням.

Як правило, активні в нічний час доби, 
проте за вологої похмурої погоди вихо-
дять назовні впродовж дня. Живе ківсяк 
кілька років (до 3-х). Полюбляє важкі за 
гранулометричним складом ґрунти, багаті 
на органіку.

На кукурудзі цьогоріч ківсяки шкодять як 
молодим рослинам, так і висіяному насінню 
до моменту його проростання. Вони завда-
ють навіть більшої шкоди, ніж дротяники. 
Зниження густоти інколи сягає до 40–50%! 
Причиною цього є волога затяжна весна, 
що призвела до масового їх розмноження і 
перебування у верхньому шарі ґрунту. Якщо 
ґрунт висихає у верхніх шарах, то вони пе-
реміщуються в нижні.

Основним засобом боротьби з цим шкід-
ником є протруювання насіння інсектицида-

ми. Інколи практикують внесення ґрунтових 
інсектицидів, але вони менш ефективні, 
крім того, на той момент шкідник уже може 
завдати значну шкоду посіву. Тому ферме-
рам слід більше приділяти увагу інсекти-
цидному протруюванню насіння, оскільки 
шкідники на кукурудзі завдають шкоди де-
далі більше і більше.

Нижче – декілька фото, що допоможуть 
вам ідентифікувати цього шкідника.

Матеріал підготував
Красновський Сергій Анатолійович, 

начальник відділу розвитку продуктів 
та агросервісу, Кукурудза та Соняшник, 

тел.: +38 044 586 52 14

Пошкодження 
посівів кукурудзи 

ківсяком крапчастим

С

Технологія вирощування кукурудзи, здавалося б, вивчена досконало, 
і чимось здивувати досвідченого агронома важко. Як правило, 

протягом вегетаційного періоду ми маємо справу з 2–3 хворобами та 
4–5 шкідниками. Основні шкідники кукурудзи в період проростання – 

фаза 5 листків: личинки дротяника й хруща, підгризаюча совка. Але не 
все так просто, трапляються винятки, і ми можемо виявити на посівах 
шкідника, який досі не завдавав шкоди взагалі або шкодив несуттєво.

Типовий вигляд ківсяка 1-го року 
розвитку

На одній насінині може бути 
до 20 ківсяків

Особа молодшого віку

Насіння, пошкоджене ківсяком 
крапчастим
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пектр-Агро», тримаючи марку ліде-
ра в агросфері, зокрема в постачанні якісних 
ЗЗР, посівного матеріалу, мікродобрив та ін., 
і дотримуючись світових стандартів обслуго-

вування та підтримки клієнтів, додає до свого 
портфоліо послуг моніторинг стану вегетації 
посівів, у технології вирощування яких вико-
ристовуються товари компанії. Співпраця з 

Geosys дає змогу забезпечити оперативний 
доступ до об’єктивної інформації щодо стану 
вегетації полів, формувати якісні звіти, аналі-
тику й прогнози. В рамках співпраці команда 

Переваги супутникового 
моніторингу від 

«Спектр-Агро» та Geosys
«Спектр-Агро» активно використовує новітні технології в точному 

землеробстві разом із компанією Geosys – піонером у цифрових 
сільськогосподарських рішеннях.

C
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«Спектру» використовує один із основних 
продуктів Geosys – програму Croptical®. Та-
кож планується моніторинг полів клієнтів 

«Спектр-Агро», спрямований на отриман-
ня щоденно оновленої інформації про стан 
полів, що базується на індексах NDVI та EVI. 
Комбінація використання таких індексів і си-
стема сповіщення про ризики спрямовані на 
оперативне реагування на зміни стану посівів, 
виявлення джерел захворювань, контролю 
бур’янів, планування агротехнічних операцій, 
фіксацію результатів закладення дослідів та 
демополів, збереження і підвищення врожаїв, 
оптимізацію затрат часу і ресурсів.

Клієнти компанії «Спектр-Агро» мати-
муть доступ до таких даних:
• історичні значення індексу NDVI, LAI за 10 

років по всіх полях;
• щоденне оновлення індексу NDVI та інте-

лектуальна система сповіщення;
• періодичне оновлення карт неоднорідно-

сті вегетації поля найвищої якості;
• історичні й прогнозні метеодані; 
• мобільний додаток – інструмент аналізу 

стану посівів; 
• та ін.

За консультацією, будь ласка, звертайте-
ся до вашого регіонального менеджера або 
до компанії Geosys. 

Інтеграція точного землеробства в 
пакет послуг обслуговування клієнтів 

«Спектр-Агро» є виваженим та очіку-
ваним кроком для забезпечення міцного 
фундаменту майбутнього аграріїв країни. 

Приєднуйтесь до інновацій, запроваджених 

«Спектр-Агро» і Geosys.

http://www.spectr-agro.com/
https://www.geosys.com/uk/croptical/

Контакти Geosys:
 Пекун Юрій, 

y.pekun@geosys.com 
+38 097 796 02 43 

Протестуйте інструмент 
Agriquest® Global Monitoring
через безкоштовний доступ

Рис. 1. На відміну від стандартного індексу вегетації NDVI, який розраховують 
на основі активності фотосинтезу, індекс EVI вказує на кількість вегетативної 
маси та чітко фіксує неоднорідність культури щодо розвитку, зеленої маси, 
висоти та інших параметрів, які недоступні для NDVI.

Враховуючи критично важливі на сьо-
годні дані щодо погоди, аграрії в усьому 
світі використовують програму від компа-
нії Geosys Agriquest® Global Monitoring. Це 
база даних із онлайн-доступом до метеопо-
казників України і світу та інструмент моні-
торингу впливу кліматичних факторів на 
стан культур у масштабах великих масивів, 
областей, районів, кліматичних районів, 
групи полів чи конкретного поля. Дані відо-
бражені у вигляді карт, графіків, таблиць, 
які легко можна налаштувати під потреби 
користувача. Програма містить інформацію 
щодо індексу вегетації (NDVI), вологості 
ґрунту, добових, місячних та ін. опадів, на-
копичувальних опадів, сум активних темпе-
ратур, випаровування, вітру, сонячної ра-
діації, висоти снігового покриву, добових 
температур, та інших параметрів (до 35-ти) 
на зазначених вище рівнях.

Інструмент є корисним агрономам, ана-
літикам, трейдерам, ризик-менеджерам, 
агроходингам, вченим та іншим професіо-
налам, для яких глибокий аналіз метеода-
них є пріоритетом. 

Інструмент Agriquest дає змогу аналізу-

вати вплив будь-яких кліматичних чинни-
ків на стан сільськогосподарських угідь, і 
краще визначати потенційну врожайність 
та можливі потенційні ризики протягом 
усього сезону. Індивідуальні запити, інтуї-
тивно зрозумілий інтерфейс та накопичені 
десятиліттями історичні дані допомагають 
створювати саме такі карти й діаграми, яких 
ви потребуєте.

Використання інтерактивних карт та гра-
фіків із щоденним оновленням метеороло-
гічних і даних вегетації, що базуються на 
супутникових технологіях ставлять корис-

тувачів у вигідне інформаційне положення .

Тестовий доступ включає:
• Повний доступ до Agriquest® global 

monitoring
• Можливість продовжити користування 

цим інструментом за спеціальним та-
рифом

Відвідайте сайт Geosys 
www.geosys.com або зателефонуйте 

+380977960243, 
аби дізнатися більше.
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ехнологія вирощування сільськогоспо-
дарських культур складається з багатьох еле-
ментів, які закладають основу майбутнього 
врожаю. Однак важливо не лише виростити, а 
й зібрати збіжжя без втрат. Основним чинни-
ком, що постає перед землеробом під час зби-
рання врожаю – сильні та нерегулярні опади, 
які призводять до підвищення вологості зер-
на, що погіршує його кондиційні властивості, 
знижує якість (а отже, й ціну) та створює за-
грозу його збереженню.

Кліматичні умови у літній період є дуже не-
рівномірними й строкатими: спека змінюється 
різким похолоданням, посуха – нерівномір-
ними зливовими дощами, що може різко 
ускладнити збирання врожаю. Господарник 
не може вплинути на час та кількість опадів, 
але у його силах нівелювати ризики за допо-
могою хімічних регуляторів росту й розвитку 
рослин. Для пришвидшення достигання в 
передзбиральний період застосовують такі 
агрохімічні препарати, як дефоліанти, деси-
канти і сениканти.

Що ж таке сеникація, дефоліація 
та десикація? В чому різниця?

Дефоліація – процес опадання листя на 
рослинах. Він може відбуватися природним 
шляхом внаслідок певних кліматичних умов, 
температурного режиму, особливостей до-
гляду, а також штучно, за допомогою обробки 
рослин спеціальними речовинами. Поживні 
речовини транспортуються з вегетативних ор-
ганів у генеративні – плоди й насіння. Розчин 
дефоліатів проникає в тканини листя і викли-
кає передчасне старіння рослин. Пошкоджую-
чи продиховий апарат, дефоліанти інгібують 
основні фізіологічні процеси – фотосинтез та 
транспірацію, знижують обводнення клітин-
них тканин, відбувається руйнування молекул 
білка й хлорофілу. Дефоліанти здатні пригні-
чувати дію ауксинів у листкових пластинках і 
активувати утворення етилену, при цьому біля 
основи черешка листка формується відділь-
ний шар клітин, що й зумовлює їх опадання. 

Широко використовують дефоліанти у ви-
ноградарстві для підготовки плантацій до ме-
ханізованого збирання врожаю, в розсадни-
ківництві – для видалення листків із саджанців 
і на маточних підщепах. Найпоширенішими 
дефоліантами є ціанамід кальцію, хлорат маг-
нію, хлорат – хлорид кальцію. Хлорати мен-

шою мірою продукують етилен у опадаючих 
органах, але менш токсичні й більш доступні, 
викликають інтенсивний листопад у рослин 
протягом 7–12 діб. За їх застосування опадає 
до 95% листя, інше засихає. Дефоліанти, які 
використовували в ХХ столітті, належать до 
контактних препаратів. Вони мали два сут-
тєвих недоліки: чутливість до опадів і високу 
гектарну норму витрат. Дефоліація, прове-
дена зарано, знижує врожайність культури, а 
пізня не забезпечує максимального опадан-
ня листя й істотного прискорення дозрівання 
врожаю.

Сеникація – безпестицидний екологічний 
захід, який полягає в обприскуванні сільсько-
господарських культур концентрованим роз-
чином мінеральних добрив. Такий прийом 
сприяє прискореному старінню листків та від-
току з них поживних речовин у насіння, та як 
наслідок – швидшому дозріванню. Цілеспря-
моване регулювання відтоку пластичних ре-
човин із листків і стебел у генеративні органи 
є важливою ланкою керування продукційним 
процесом у рослин. Зазвичай пластичні речо-
вини не повністю транспортуються в дости-
гаючі зерна й плоди, значна їх частина зали-
шається у відмираючих вегетативних органах. 
Тому сеникацію проводять для інтенсивнішого 
«викачування» зі старіючих листків пластичних 
речовин. За правильного проведення цього 
прийому можливо збільшити врожайність на 

20–30%. Сеникація подібна до десикації, але 
не викликає загибелі листків і стебел, а лише 
пришвидшує обмін речовин у рослині. Це, по 
суті, пізнє позакореневе підживлення рослин 
макро- та мікроелементами задля пришвид-
шення переміщення пластичних речовин у 
зерно і плоди, що забезпечує їх якісніше нали-
вання й стислі терміни достигання. 

Десикація (від лат. Desiccare – висушува-
ти) – передзбиральне підсушування рослин 
для прискорення та вирівнювання їх дости-
гання, зменшення втрат і полегшення зби-
рання врожаю, що особливо ефективно у 
разі забур’янення та нерівномірної стиглості 
рослин на полі. 

У Переліку пестицидів, дозволених до ви-
користання в Україні, представлена велика 
кількість препаратів на основі діючих речовин 
диквату, гліфосату та їх похідних, які можна 
використовувати для десикації. Вони мають 
високу ефективність на посівах ріпаку, зерно-
вих, гороху, сої, соняшнику та інших культур.

В основі фізіологічної дії десикантів лежать 
незворотні перетворення колоїдів клітини у 
бік послаблення здатності тканин утримувати 
воду; швидка втрата вологи прискорює підси-
хання рослини та насіння. Тобто діюча речови-
на десиканту утворює в рослині сильні оксиди, 
які руйнують клітинні мембрани і цитоплазму, 
внаслідок чого тканини швидко зневодню-
ються через витікання клітинного соку.

Хімічне сушіння рослин… 
Коли? Чим? Та навіщо?

Т
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Враховуючи те, що фізіологічні явища 
підсушування й зневоднення починають 
відбуватися в рослині під час достигання, 
застосування в певні строки відповідних 
норм синтезованих препаратів позитивно 
впливає на біологічні процеси, що відбу-
ваються у рослині. Під час передзбираль-
ного періоду в рослин призупиняється 
утворення плодоелементів, уповільнюється 
ріст стебла, майже не відбувається процес 
поглинання поживних речовин, припиня-
ється накопичення сухої маси, починається 
процес природної стиглості. Внаслідок ме-
ханізму дії десикантів у оброблених рослин 
зупиняється ріст та надходження поживних 
речовин і накопичення сухої маси, приско-
рюється достигання вже сформованого на-
сіння, відбувається його підсушування без 
негативного впливу на поживні й посівні 
якості насіння.

Багаторічна практика показує, що витрати 
на десикацію рослин будуть меншими порів-
няно зі збиранням вологого зерна, що в по-
дальшому позбавляє виробника від зайвого 
клопоту, пов’язаного з потребою термічного 
досушування, особливо для таких культур, 
як соняшник та кукурудза. Крім того, відпадає 
потреба мати спеціальне обладнання – зерно-
сушарки, вартість яких надто висока. 

Десикація створює умови для рівномірного 
дозрівання пізньостиглих культур (кукуру-
дзи, соняшнику, сої, ріпаку тощо). При цьому 
втрати врожаю зменшуються на 1–2%, завдя-
ки скороченню втрат продукції під час збиран-
ня відбувається також збереження врожаю: 
зменшується висипання насіння соняшнику з 
кошиків, розтріскування стручків та бобів.

Чим проводити десикацію?
Існує два методи – можна проводити деси-

кацію гліфосатом або препаратами на основі 
диквату. Втім, існує принципова різниця між 
дією гліфосату та диквату .

Гліфосат (Раундап Енерджі, Яструб) – 
системний препарат, який діє тривалий час. 
Проникаючи у рослину через листки та інші 
зелені частини і поширюючись по всіх орга-
нах, досягає їхньої кореневої системи, бло-
кує синтез амінокислот, що призводить до 
пошкодження точок росту й повного відми-
рання надземних і підземних органів. Для 
ефективної дії препарату необхідний його 
активний транспорт флоемою. А рух соку 
по флоемі залежить від віку рослини (що 
старша рослина, то гірше відбувається тран-
спорт, також мають вплив і погодні умови, 
адже коли рослина перебуває в стані стре-
су, рух рослинних соків мінімальний). Тому 
«напівживі рослини» в силу різних обставин 
можуть просто не засвоїти діючу речовину 
гербіциду. Проте гліфосат не чинить нега-
тивного впливу на природні процеси дозрі-
вання. Своєчасне використання гліфосату в 
якості десиканту не зменшує врожайність. 

Для внесення пестициду вологість зерна 
має бути не більше ніж 25% і не менше 20%. 
Після внесення гліфосату (через 10–14 днів) 
культурні рослини та бур’яни на полі стають 
сухими, тож культуру можна збирати. Недо-
тримання рекомендованих норм препарату 
та регламенту внесення може погіршити якіс-
ні показники насіння. Так, наприклад, перед-
часне застосування гліфосату на ріпаку знижує 
вміст олії на 8 – 12%, оскільки максимальне її 
накопичення відбувається перед збиранням, 
що зрештою призведе до значного зменшен-
ня ціни на ріпак. Рослинні рештки використо-
вувати на корм худобі можна виключно після 
проведення лабораторних аналізів на вміст 
залишків діючої речовини. Одним із недоліків 
використання гліфосатів є заборона на їх за-
стосування на території України авіаметодом. 
Специфіка використання десикантів цієї гру-
пи полягає у тому, що до моменту проведення 
операції рослини соняшнику й кукурудзи до-
сягають висоти 2,0–2,5 м, тому господарства, 
в яких немає самохідних обприскувачів із ви-
соким кліренсом, змушені відмовитися від їх 
застосування. 

Дикват (Реглор Спектрум®) – контактний 
препарат швидкої дії. Тому під час його ви-
користання слід забезпечити максимальне 
покриття рослин, чого можна досягти зав-
дяки застосуванню більшої норми виливу 
робочого розчину – від 200 л/га і більше. 
Препарат знищує тільки надземну частину 
рослини. Механізм дії полягає у порушенні 
фізичних та біохімічних процесів у рослині, 
що послаблює водоутримувальну здатність 
клітин і призводить до їх загибелі, а у під-
сумку – до висихання рослин. У рослинах 
дикват утворює вільні радикали, які ушко-
джують клітинні мембрани. У розчині дикват 
перебуває у вигляді дікатіону, в рослинних 
тканинах він спочатку відновлюється до мо-
нокатіону, а потім знову окислюється. Під час 
окислення утворюються активні форми кис-
ню: супероксидрадикал і гідроксилрадикал. 
Супероксидрадикал далі перетворюється в 

пероксид водню. Ці речовини викликають 
ряд реакцій, так зване перекисне окислення 
ліпідів, при цьому руйнуються мембрани, що 
призводить до лізису клітин із вивільненням 
їх вмісту в міжклітинний простір і навколишні 
тканини. Якщо внести препарат, коли куль-
тура вегетує, він зупиняє процеси розвитку 
й може спричинити втрати врожаю. Тому 
обробку варто проводити за вологості зерна 
15–16%. Збирання можна розпочинати через 
3 – 5 днів після десикації. Засоби захисту на 
основі диквату швидко знищують поверхневу 
частину бур’янів, які ростуть у посівах. 

За науковими даними, різниця наявності 
вологи в насінні, яке оброблене препарата-
ми на основі диквату та гліфосатами, сягає 
понад 20%.

Існує два способи проведення десикації: 
повітряне розпорошення й наземне обпри-
скування. Важко сказати, який з них кращий. 
За обробки великих площ ліпше використо-
вувати авіацію. Перевагу краще надавати 
невеликим дельтапланам, оскільки вони 
здатні спускатися на висоту до 3-х метрів над 
полем, і обробка виходить більш якісною й 
рівномірною, з мінімальним відсотком зне-
сення речовини за межі оброблювальної 
ділянки. 

Під час десикації слід також враховувати 
важливі нюанси, такі як: ефективність дію-
чої речовини за несприятливих умов, тому 
що в дощову погоду вона дорівнюватиме 
нулю, якість води для обприскування (вона 
має бути чистою та нежорсткою), також не 
допускається стікання робочого розчину з 
листкової поверхні.

Тож обрати десикацію чи дефоліацію – ви-
рішувати вам. А ми сподіваємося, що наша 
інформація допоможе вам прийняти пра-
вильне рішення. За додатковою детальною 
інформацією щодо продуктів, можна зверта-
тись до наших менеджерів чи у наші офіси, 
що розташовані по всій території України. 
Завжди раді допомогти! Бажаємо вам отри-
мувати хороші врожаї та значні прибутки!
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серпні Полтавщина стала цент-
ром агромодних тенденцій. Увага 
агровиробників була сфокусована 
на гібридах кукурудзи, що вперше 
пройшлися «подіумом», формуванні 
особистого стилю врожайності у від-
повідь на виклики глобальних змін 
клімату та на блискучих показах су-
часної техніки у роботі.

Саме в такому ексклюзивному й 
агромодному для аграріїв форматі 
пройшов День поля на родючій пол-
тавській землі, організуваний ком-
паніями «Спектр-Агро» та «КВС-У-
КРАЇНА», які співпрацюють уже май-
же десять років.

Міцний фундамент співпраці
Генеральний директор «КВС-У-

КРАЇНА» Олександр Федоров не при-
ховував задоволення від партнерства: 
«Наша компанія присутня на україн-
ському ринку вже 20 років, але завдя-
ки початку співпраці зі «Спектр-Агро» у 
2009 році ми вийшли на ще вищий рі-
вень. На Полтавщині один із найбіль-
ших агрополігонів гібридів кукурудзи 
KWS, і саме тут аграрії можуть оцінити 
їхній потенціал сповна. Наші досягнен-
ня спираються на міцний багаторічний 
фундамент взаємовигідної співпраці зі 
«Спектр-Агро». Такі партнерські відно-
сини надають нам відчутну конкурент-
ну перевагу на ринку». Ще б пак, адже, 
як надійний дистриб’ютор насіння, за-
собів захисту, добрив та техніки, 
«Спектр-Агро» входить до трійки ліде-
рів ринку і завоював велику довіру з 
боку аграріїв. 

Шлях до лідерства
Історія компанії KWS налічує понад 

160 років і має глибоке німецьке ко-
ріння. Нині компанія є номером один 
за обсягами продажів насіння цукро-
вих буряків у світі та в Україні; номе-
ром один – насіння кукурудзи на зер-
но і зернових культур у Німеччині; є 
лідером з реалізації насіння кукуру-
дзи на силос й біогаз у Європі та в 
Україні (серед іноземних компаній) 
та, врешті, – продає найбільше посів-
ного матеріалу гібридного озимого 
жита в Україні. 

Такий успіх дається теж непросто: 
компанія KWS інвестує щороку близь-
ко 19% від товарообороту в наукові до-

слідження та селекцію, сприяючи під-
вищенню врожайності до 2% на рік. 

Зірки подіуму – нові гібриди
Такого в Нових Санжарах точно ще 

не бачили! Подіумом дефілювали кра-
суні полтавської землі, але не для того, 
щоб показати вигадливе дизайнер-
ське вбрання, а представити аграріям 
гібриди кукурудзи селекції KWS із вра-
жаючим потенціалом. А агроном-кон-
сультант Департаменту кукурудзи та 
соняшнику Олександр Добренький 
розповів, які новинки гібридів кукуру-
дзи чекають аграріїв уже наступного 
сезону. Серед них – КВС КАШЕМІР ФАО 

390, стійкий до вилягання, пластичний 
гібрид із зубовим типом зерна, при-
датний до вирощування за інтенсив-
ною та екстенсивною технологіями. Гі-
брид КАРПАТІС ФАО 340 стійкий до виля-

гання та високоврожайний, 
рекомендований для вирощування за 
інтенсивною технологією та на зрошен-
ні.  КВС КУМПАН ФАО 290, який допов-
нив лінійку гібридів UNIQUEDENT, є 
високо врожайним гібридом інтенсив-
ного типу з зубовим типом зерна та 
дуже швидкою вологовіддачею. Також 
Олександр Добренький звернув увагу 
аграріїв на послуги супутникового мо-
ніторингу з накопичення сухої речови-
ни у посівах силосної кукурудзи, яку 
«КВС-УКРАЇНА» запропонує своїм клі-
єнтам уже наступного сезону. «Дове-
дено, що оптимальним строком зби-
рання кукурудзи на силос є від 30 до 
35% сухої речовини в рослині. На пер-
ший погляд – усе просто, але водночас 
це дуже відповідальний момент. Про-
аналізувавши 40 господарств, що зби-
рали кукурудзу на силос, ми зробили 
висновок, що 27% господарств збира-
ють її або зарано, або запізно (31%). 
Рекомендації, які отримуватиме наш 
клієнт у особистому електронному ка-
бінеті,  будуть включати в себе не 
тільки знімки супутника, а й погодні 
дані в регіоні, особливості гібрида та 
рельєфу поля. Цей комплекс заходів 
допоможе запобігти втратам енергії 
корму, неправильному бродінню, а 
відтак – поганій засвоюваності його 
худобою», – зауважив пан Олександр.

Пакетні рішення — 
шлях до успіху та прибутку

Ігор Якушев, керівник департаменту 
насіння компанії «Спектр-Агро», впев-

Агромодний день поля

У

Олександр Добренький, агроном-
консультант Департаменту кукурудзи
 та соняшнику «КВС-Україна»
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нений, що інтерактивний формат по-
льового заходу дає змогу розкрити 
реальну можливість співпраці та пока-
зати продукти певного виробника 
повною мірою. Адже більшість аграрі-
їв хочуть дізнатися та втілювати техно-
логії, які забезпечать прибуток. Таки-
ми є ексклюзивні пропозиції від 
«Спектр-Агро», а саме: поєднання 
найкращих на ринку гібридів кукуру-
дзи від компанії KWS із мікродобрива-
ми Спектрум™ АскоСтар для перед-
посівної обробки насіння. «Все насін-
ня, яке ми продаємо згідно з 
контрактом, обробляємо на найсучас-
нішому заводі «КВС-УКРАЇНА». Тож 
така собі бонусна послуга забезпечить 
аграріям якіснішу обробку насіння ку-
курудзи KWS нашими добривами під 
торговою маркою «Спектрум». Саме 
такий симбіоз співпраці «Спектр-Агро» 
та «КВС-УКРАЇНА» допоможе досягти 
найкращого кінцевого результату, тоб-
то високої врожайності незалежно від 
умов вирощування. Головним пріори-
тетом для нас є досягнення прибутку 
від наших продуктів у першу чергу для 
господарства, тоді й ми будемо успіш-
ними, – наголосив пан Ігор.

Ефективні рішення 
глобальним викликам

Фахівець із науково-технічного від-
ділу «Спектр-Агро» Марина Кушнір 
нагадала, що клімат як у світі, так і в 

Україні стає дедалі посушливішим, 
тому також мають і змінюватися тех-
нології вирощування культур. «Що-
року ситуації на полях різняться, і 
дуже часто аграрії, оцінюючи стан 
культури, не можуть прийняти опера-
тивне та ефективне рішення щодо 
того, як допомогти рослині подолати 
стресові ситуації. Таким чином, за-
лежно від року, втрати врожаю мо-
жуть сягати від 40 до 50%. Тому наші 
технології акцентовані на те, щоб рос-
лина могла нівелювати стресові умо-
ви й максимально розкрити свій по-
тенціал», – пояснила пані Марина. 
Компанія «Спектр-Агро» разом із 
компанією FMC Agro розробила си-
стему позакореневого живлення 
культур. «Живлення варто розпочи-
нати з обробки насіння, для цього ми 
пропонуємо продукт Спектрум™ 
АскоСтарт, який активізує процеси 
проростання та вкорінення. В серед-
ньому, за нашими дослідженнями, 
економічна ефективність від обробки 
насіння становить 1200–3000 грн/га. 
На ранніх фазах кукурудзи варто за-
стосувати Спектрум™ АскоРіст, 
який завдяки поліпшенню синтезу 
білків і загального обміну речовин 
підвищить стійкість до стресових 
умов. Для активації ростових проце-
сів ми пропонуємо використовувати 
Спектрум™ Zn+S, а для забезпечен-
ня культури доступним фосфором та 
посилення стійкості до перепадів тем-
ператури радимо дворазово вносити 

Спектрум™ КорнМікс, – розклала 
по поличках схему спеціаліст. – Тех-
нологічно ми зможемо забезпечити 
всі забаганки аграрія, пропонуючи 
йому як внесення продуктів у певні 
фази росту основ них культур, так і 
повний асортимент препаратів задля 
оптимального варіанту живлення та 
отримання максимального врожаю».

Високопродуктивна техніка 
для ефективних технологій

Другою офіційною частиною заходу 
була демонстрація техніки німецького 
виробника K CKERLING у роботі. Так 
відвідувачі особисто могли оцінити 
ефективність роботи культиватора 
ALLROUNDER, дискової борони Rebell 
Classic та посівного комплексу Vitu, 
який є ексклюзивом на ринку від ком-
панії «Спектр-Агро».

Посівний комплекс Vitu унікальний 
тим, що одночасно виконує обробіток 
ґрунту та сівбу. Vitu оснащений двома 
рядами елементів дискової борони, а 
ґрунтоущільнювальні колеса (пакера) 
розташовані в шаховому порядку, що 
забезпечує відмінне ущільнення по 
всій ширині. Для одночасного внесен-
ня мінеральних добрив у агрегаті пе-
редбачено ряд сошників, які розміще-
ні перед ґрунтоущільнювальними кот-
ками. Таким чином, Vitu якнайкраще 
придатний для точного висіву на мак-
симальних швидкостях.

Також у роботі була продемонстро-
вана техніка бренда HARDI – причіп-
ний обприскувач NAVIGATOR та само-
хідний обприскувач ALPHA EVO II (на 
пневматичному ходу), який на великій 
швидкості стабільно тримає штангу, а 
також техніка від італійських виробни-
ків – трактор ARBOS і мульчувач FALC.

Тож завдяки плідній довгостроко-

вій співпраці компаній «Спектр-А-

гро» та «КВС-УКРАЇНА» можна не 

лише ефективно, прибутково, а й 

агромодно вести свій агробізнес.

Ірина Корчагіна, 
Agroexpert (Україна)

Марина Кушнір, фахівець із науково-
технічного відділу «Спектр-Агро» 

Василь Конько, 

агроном ФГ «Агростиль», 

Зіньківський р-н, Полтавська обл.:

 – В обробітку маємо 1500 га землі. 
«Спектр-Агро» є одним із надійних 
постачальників насіння гібридів ку-
курудзи, соняшнику, озимих культур, 
засобів захисту, добрив та мікродо-
брив. У них ми закуповуємо і всі не-
обхідні засоби захисту та добрива 
для позакореневого підживлення. 
Внесення таких добрив є високоефек-
тивним, особливо у стресових умовах 
вирощування. Мотивацією співпраці з 
«Спектр-Агро» є стабільність і надій-
ність компанії.

Микола Сердюк,

 керівник ФГ «Зеніт», 

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.:

 –  Із компанією «Спектр-Агро» ми 
працюємо вже п’ять років. Купуємо у 
них насіння кукурудзи КВС 2370 ФАО 
280 й щороку стабільно отримуємо 
близько 10 т/га. Основним перева-
гами цього гібрида є висока продук-
тивність у екстремальних умовах та 
швидка вологовіддача. Також щороку 
в «Спектр-Агро» закуповуємо засоби 
захисту й препарати для позакорене-
вого підживлення. Співпрацею та якіс-
тю продуктів цілком задоволені. 
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ля досягнення оптимального роз-
витку рослин ріпаку перед входом 

в зиму доцільніше орієнтуватися на ранні та 
оптимальні строки посіву. Краще мати добре 
розвинені посіви з осені, з високим потенці-
алом врожайності ніж слабкі, що потребують 
більше мінеральних добрив та є більш враз-
ливими до погодних умов з нижчим потен-
ціалом врожайності. Завдяки впровадженню 
низько біомасових гібридів бренду Декалб® 
можливо  починати  проведення посіву ріпа-

ку вже з 25 липня в зоні Лісостепу та Полісся. 
Ці гібриди селекційно створені з повільним 
розвитком восени на початкових стадіях та 
не схильні до витягування точки росту. Вони  
добре реагують на своєчасне внесення ріст 
регуляторів, даючи змогу не витрачати до-
даткові кошти при ранніх строках посіву. По-
тенціал урожайності даних гібридів не посту-
пається традиційним гібридам.

Варто зауважити, що витягування точки 
росту рослинами ріпаку відбувається че-

рез затінення від бур’янів, стерні або інших 
рослин. Тому доцільно вчасно боротися 
з бур’янами і не загущувати посіви (фото 
1). Так для знищення падалиці пшениці та 
інших злакових бур’янів, застосовують гер-
біцид Ачіба® з нормою 1,0-3,0 л/га, який 
відрізняється своєю м’якою дією на ріпак. Це 
важливо, оскільки на практиці досить часто 
спостерігається фітотоксичність від деяких  
протизлакових гербіцидів чи не перевіре-
них бакових сумішей з ними (фото 2).

Осінній догляд 
як основа урожаю

Згідно даних науковців в осінній період закладається до 50-60% 
потенціалу майбутнього врожаю озимого ріпаку. Тому основною 

ціллю при вирощуванні культури має бути отримання до зими 
посівів, що мали б не менше 8-10 листків, а  товщина кореневої 

шийки була б не менше 0,8 см без витягування точки росту. 
Посіви мають бути не забур’янені, без пошкоджень шкідниками та 

хворобами. В портфелі продуктів компанії «Байєр» на сьогодні є всі 
інструменти для досягнення даного результату.

Д

Фото 1. Витягування менших рослин ріпаку від затінення більшими
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Щоб точка росту рослин не витягувала-
ся, що на пряму впливає на зимостійкість 
рослин, та для профілактики ряду хвороб, 
найкращим чином зарекомендувало  себе 
застосування фунгіцидів з ретардантним 
ефектом Фолікур® та Тілмор® за схемою 
поданою в таблиці.

За умов застосування цієї схеми рекомен-
дується  враховувати наступне: 

1. Не запізнюватися з першою обробкою, 
це важливо для досягнення оптимального 
ріст регуляційного ефекту. 

2. Тілмор® – має кращу профілактику та 
лікування захворювань ріпаку ніж Фолікур®, 
тому за проявів хвороб та на полях з поруше-
ною сівозміною краще застосувати саме Тіл-

мор®. На посівах де рослини ріпаку сильно 
розвинуті, як правило, складається  сприятли-
вий мікроклімат для розвитку хвороб. Останнє 
внесення фунгіциду ріст регулятора зазвичай,  
проводять  в кінці вересня на початку жовтня, 
тобто до закінчення вегетації ріпаку фунгіциду 
необхідно до 2 місяців зробити профілактику 
захворювань. З таким викликом краще спра-
виться Тілмор®. Нехтування цієї рекоменда-
ції часто призводить до ураження кореневої 
шийки яке ми бачимо весною (фото 3-4). 
Фунгіциди внесені весною вже практично не 
виправляють ситуацію,  оскільки більшість ді-
ючих речовини не рухаються вниз до кореня.

3. Деякі борвмісні добрива мають лужну 
реакцію. Важливо слідкувати за рівнем рН 
робочого розчину, щоб він був не вище 7. 
В лужній воді діючі речовини швидко роз-
кладаються і дія препарату знижується з 
кожною хвилиною. За потреби використо-
вують кондиціонери води або речовини які 
знижують рН розчину.

4. Застосування інсектициду Децис® 100 

проводять при незначному заселенні шкід-
ників. Коннект® або Протеус®  - для трива-
лої захисної дії  та при масовому заселенні 
шкідників.

За проявів на ріпаку симптомів ураження 
пероноспорозом слід окремо від запропоно-
ваної схеми захисту обробити посів ріпаку 
фунгіцидом Альєтт® 1,2-1,8 кг/га. Оскільки 
цього року спостерігався  масовий розви-
ток цієї хвороби в травні-червні, то є велика 
ймовірність повторного її розвитку, особли-
во на посівах які розміщені неподалік від по-
лів де були цього року прояви ураження.

Часто господарства так стараються «поса-
дити» рослини ріпаку не враховуючи те, що 
«жорстка» ріст регуляція стримуватиме роз-
виток кореневої системи. Використовуючи 
Фолікур® та Тілмор® досягається оптималь-
на дія на рослину та високий ступінь захисту  
від хвороб. Не останню роль в цьому відіграє 
формуляція даних фунгіцидів. Концентрат, 

що емульгується, це формуляція спеціально 
розроблена для використання на ріпаку який 
має дуже товстий восковий наліт. За даними 
науковців ефективність препаратів на 40% за-
лежить від формуляції. Справа в тім, що для 
засвоювання препарату тканиною рослини 
необхідно щоб багато факторів сприяли цьо-
му. Лужна вола, бакові партнери, висока або 
низька температура, низька вологість повітря, 
слабке покриття тканини рослини, стікання 
препарату це ті фактори які часто обмежують 
засвоєння препаратів рослиною. Формуляція 
препарату значно сприяє подоланню цих пе-
решкод для проникнення.

Отже, осінній захист ріпаку від хвороб, з 
оптимальним розвитком рослин без витя-
гування кореневої шийки – це фундамент 
майбутнього врожаю.

Бучинський Ігор
менеджер з маркетингу по олійних 

культурах, ТОВ «БАЙЄР»
 e-mail: ihor.buchynskyy@bayer.com

Фото 2. Прояви фітотоксичності від деяких  протизлакових гербіцидів на ріпаку

Фото 3 Ураження фомозом

Фото 4 Ураження гнилями.

Строк посіву Фаза внесення Препарати Мікродобрива

Ранній
3-4 листки ріпаку Фолікур 0,6-0,7 л/га + Децис 100 0,15 л/га 60 г/га В* + МЕ** за потреби
5-6 листків ріпаку Фолікур 1,0 л/га + Децис 100 0,15 л/га 70 г/га В* + МЕ** за потреби
7-8 листків ріпаку Тілмор 1,0 л/га + Коннект 0,5 л/га + або Протеус 0,6 л/га 70 г/га В* + МЕ** за потреби

Оптимальний
3-4 листки ріпаку Фолікур 0,6-0,7 л/га + Децис 100 0,15 л/га 70 г/га В* + МЕ** за потреби
5-6 листків ріпаку Фолікур 1,0 л/га або Тілмор 1,0 л/га + Коннект 0,5 л/га або Протеус 0,6 л/га 80 г/га В* + МЕ** за потреби

Пізній 4-5 листків ріпаку Фолікур 1,0 л/га або Тілмор 1,0 л/га + Коннект 0,5 л/га або Протеус 0,6 л/га 110 г/га В* + МЕ** за потреби

*бор.     **мікро елементи
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а останні роки зміни клімату видно не-
озброєним оком:

• середні температури зросли на 1–2°С;
•  відбувається зміщення порогу переходу 

температур повітря через нуль на кілька 
днів;

•  збільшилася кількість днів з аномальними 
температурами, а також періодів із мак-
симальними добовими температурами – 
хвилями тепла;

•  змінилися періоди випадання опадів, часті-
ше спостерігаються дощі зливового харак-
теру.
Усі ці явища мають прямі наслідки для тих, 

хто працює на землі. Аномальні температури, 
зливи й повені, поява нових або незвичний 
прояв уже відомих видів патогенів та шкідни-
ків, деградація ґрунтів і недоступність пожив-
них речовин у ґрунтах для рослин, зниження 
активності ґрунтової мікрофлори – все це є 
проявами змін клімату, що ми спостерігаємо 
сьогодні, й до яких маємо бути готовими вже 
завтра. Через це одним із найперспективні-
ших та найбільш досліджуваних напрямів у 
рослинництві наразі є розробка препаратів із 
біостимулювальною та антистресантною дією, 
які б дали змогу підвищити продуктивність 
культур в умовах жорсткого абіотичного стре-
су.

На ринку біостимулянтів виділяють кілька 
груп продуктів, що є перспективними у роз-
робці. Однією з найперспективніших є група 
препаратів на основі екстрактів морських во-
доростей, частка світового ринку якої сьогодні 
становить близько 40% із прогнозом збіль-
шення попиту в наступні кілька років. Зацікав-
леність у цій групі продуктів є виправданою 
через унікальний склад біомаси водоростей: 
мікро- та макроелементи, полісахариди (аг-
лінати, ламінарин, манітол, фукоїдин), амі-
нокислоти, гормони росту й інші компоненти, 
що активно сприяють покращенню росту і 
розвитку рослин. На додачу до цінного скла-
ду, морські водорості є відновним джерелом 
сировини, що досить швидко може бути ви-
рощений у промислових умовах.

Сегмент біостимуляторів на основі екстр-

актів водоростей представлений у нашій 
лінійці Спектрум препаратами Спектрум® 

АскоСтарт та АскоРіст, які мають у своє-
му складі екстракт морських водоростей 
Ascophyllum nodosum. Саме він є однією з най-
перспективніших активних речовин у якості 
антистресового впливу на рослини, що вже 
перевірено практикою використання в Україні 
й світі.

Ascophyllum nodosum – вид бурих мор-
ських водоростей, ареалом якого є приливна 
зона північно-західного узбережжя Європи та 
північно-східного узбережжя Північної Аме-
рики. Протягом багатьох століть ці водорості 
використовували у прибережних районах як 
цінне джерело органічних речовин і добриво 
для багатьох культур без розуміння механізму 
його дії. Сьогодні ж дослідження та практичне 
застосування екстракту Ascophyllum nodosum 
неодноразово показували позитивний вплив 
на ріст і розвиток різних культур. Вченими під-
тверджено, що унікальні біостимулювальні 
функції формуляцій витяжки цього виду во-
доростей зумовлені наявністю комплексу ак-
тивних речовин: полі- й олігосахаридів, гор-
монів росту, манітолу, амінокислот та інших, 
які детальніше розглянемо нижче, а також 
способу екстрагування сировини для вироб-
ництва концентрату препарату.

У виробництві екстракту водоростей для 

виготовлення продуктів АскоСтарт та Аско-

Ріст використовують гарячий метод лужної 
екстракції під тиском. Цей метод має 2 етапи 
екстрагування, що дає змогу екстрагувати мі-
неральні й високомолекулярні речовини на 
першому етапі, а на другому – роздробити 
клітини для екстракції низькомолекулярних 
речовин, які містяться у структурах клітин. 
Також двоетапність екстрагування дає мож-
ливість розбити полісахариди олігомери з 
меншою молекулярною масою, які є доступ-
ними до поглинання рослинами відразу після 
потрапляння препарату на рослинні поверхні.

Екстракти морських водоростей – це склад-
ні комплекси різноманітних речовин, хіміч-
ний склад яких може варіювати залежно від 
зони вирощування та сезону збирання. У се-
редньому в тканинах морських водоростей 
Ascophyllum nodosum міститься близько 80% 
води й, відповідно, 20% сухих мінеральних 
і органічних речовин, що представлені в ос-
новному полісахаридами. Сухі речовини (60–
80%) – це органічні складові, з них 8–10% 
становить альгінінова кислота, 4–18% – мані-
тол, 4 – 15% – ламінарин. Мінеральний зали-
шок досягає 17–37% у формі водорозчинних 
солей. За позакореневої обробки екстрактом 
морських водоростей на рослину потрапля-
ють органічні сполуки азоту, фосфору й калію, 
весь набір мезо- та мікроелементів. 

Ascophyllum – 
контроль стресу для стабільного врожаю

З

Клімат. Просте і водночас таке всеохоплююче та важливе поняття, 
особливо у сільському господарстві. Адже як не працюй, як не вкладай, 

як не доглядай, ґрунтово-кліматичні умови вносять свої корективи. 

Рис. 1. Ефективність обробки насіння озимої пшениці препаратом 
Спектрум® АскоСтарт
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Крім основних речовин, витяжка морських 
водоростей містить амінокислоти (можуть 
бути зв’язані мікроелементами), фукоїдин, 
флоротанніни, фітогормони, вітаміни й інші 
речовини, що під час внесення по листку ак-
тивізують ріст і розвиток рослин, стримують 
абортацію квіток та плодів, збільшують площу 
споживання поживних речовин. Розглянемо 
детальніше речовини морських водоростей, 
що активно діють як біостимулятори та анти-
стресанти на рослини. 

Варто почати з полісахаридів та їхніх 
функцій у клітинах бурих водоростей та рос-
лин, які обробляють екстрактами водорос-
тей, адже ця група речовин представлена у 
клітинах Ascophyllum найбільше. Функції по-
лісахаридів у рослинах є різними – від функ-
ціонування як швидко доступного джерела 
енергії до структурних речовин, що необхідні 
для проходження синтезу багатьох органіч-
них сполук. Полісахариди через свою хімічну 
будову розчинні у клітинному соці, тому мо-
жуть активно впливати на його концентрацію, 
а разом з тим і на осмос клітин рослин. Полі-
сахариди здатні зв’язувати воду, утримувати 
її в клітині, утворювати гелі, зв’язуватися з 
білками й нуклеїновими кислотами, завдяки 
чому вони виконують протекторну функцію 
у клітині та стабілізують молекули важливих 
структурних клітинних сполук у несприятли-
вих умовах навколишнього середовища.

Флоротанніни – клас поліфенольних спо-
лук, що синтезуються бурими водоростями як 
вторинні метаболіти. Кількість флоротаннінів 
у сухій речовині водоростей може досягати 
15%. Ці сполуки виконують різноманітні функ-
ції у клітинах морських водоростей: вони є 
первинними структурними компонентами 
клітинної стінки, беруть участь у її біологіч-
ному синтезі, але головна їхня функція в ор-
ганізмах водоростей захисна – вони виступа-
ють репелентами проти природних ворогів 
та патогенів. Можуть також діяти як хелатори 
для іонів металів і захищати від активного уль-
трафіолетового випромінювання. 

Відповідно до функцій у організмі водорос-
тей, флоротанніни діють як захисний агент і за 
обробки екстрактами морських водоростей 
сільськогосподарських рослин. Головною 
функцією є регуляція антиоксидантного меха-
нізму (кількісне зменшення реактивних форм 
кисню, що здатні негативно діяти на синтез 
білків, дезактивувати ферменти, збільшува-
ти кількість негативних мутацій ДНК тощо), 
оскільки флоротанніни здатні активно абсор-
бувати вільні радикали. Також флоротанніни 
у рослинному організмі активно захищають 
його від дії сонячної радіації, оскільки здатні 
поглинати ультрафіолетові промені. 

Фукоїдан – складний сульфований полі-
сахарид бурих водоростей, головною моло-
сахаридною ланкою якого є L-фукоза. Вміст 
фукоїданів у клітинах Ascophyllum nodosum 
може коливатися в межах 10–12% сухої речо-

вини. Наявність фукоїдану в клітині захищає 
організм водоростей від висихання завдяки 
гігроскопічності, а також стабілізує клітинну 
стінку. У рослинному організмі фукоїдан про-
являє антиоксидантну (здатні дезактивувати 
вільні радикали) та екрануючу (захист від 
високої інтенсивності випромінювання світла 
та УФ-променів) дії, регулює механізми бо-
ротьби з абіотичним стресом на рівні гено му, 
захищаючи від дії дефіциту вологи, підвище-
них температур, інших факторів, зменшуючи 
кількість негативних мутацій ДНК і РНК.

Ламінарин є низькомолекулярним полі-
сахаридом, що виконує енергетичну (є за-
пасаючою речовиною) та біологічно активну 
(антиоксидантну й протизапальну) функції в 
клітинах водоростей. У рослинах ламінарин 
регулює запуск механізму стресостійкості на 
генному рівні, стимулює запуск антиоксидант-
ного механізму, підвищує стійкість рослинних 
клітин до дії збудників хвороб, оскільки має 
протизапальну та антимікробну дії і в клітинах 
рослин.

Манітол – природний поліол (цукроспирт) 
є прямим продуктом фотосинтезу деяких 
видів рослин, що відповідає за транслока-
цію вуглеводневих ланцюгів та є джерелом 
енергії у клітині. Виступає також осмолітиком, 
оскільки у високих кількостях накопичується 
у вакуолях. Регулює механізм осмопротекції, 
а також є антиоксидантом, що дезактивує 
гідроксиди водню (OH•) за умов дефіциту 
вологи та інших несприятливих умов. Є ряд 
сільськогосподарських рослин, що не здатні 
накопичувати достатню кількість осмоліти-
ків, наприклад, соя чи томати, тому обробка 
додатковим джерелом цих речовин-протек-
тантів значно підвищує потенціал виживання 
та швидкість відновлення за несприятливих 
умов зовнішнього середовища чи післядії па-
тогенів.

Вирішальна роль манітолу в рослині – дже-
рело енергії та захист проти абіотичного й 
біотичного стресу завдяки стабілізації осмосу 
клітини.

Бетаїн – низькомолекулярна сполука, що 
міститься в основному в цитоплазмі клітин і 
задіяна в осморегуляції. Виконує низку важ-
ливих функцій: стимуляція синтезу хлорофілу 

в листках, зменшення осмотичного стресу, 
спричиненого посухою або засоленням, під-
вищення толерантності рослин до дії високих 
температур, є стабілізатором клітинної мемб-
рани та регулятором активності рослинних 
ферментів. Після обробки рослин екстрактом 
морських водоростей відмічено підвищення 
рівня бетаїну і збільшення кількості хлорофілу 
в клітині.

Гормони росту рослин (цитокініни, 

ауксини, гібереліни, абсцизин, етилен) – 
низькомолекулярні сполуки різної природи, 
що виробляються рослинами в дуже малих 
кількостях, але регулюють усі цикли росту та 
розвитку рослин. 

Цитокініни, похідні аденінів, беруть участь 
у регуляції поділу клітин, що впливає на ріст 
рослин та їхній період спокою. Крім того, вони 
пригнічують старіння рослинних тканин, ін-
тенсифікують поділ хлоропластів, що веде до 
стимуляції процесу фотосинтезу, а також ві-
діграють вирішальну роль у транспортуванні 
поживних речовин. Ауксини відповідають 
за подовження росту рослинних тканин і вер-
хівкове домінування, поділ клітин, рухи та 
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Рис. 2. Ефективність використання обробки насіння препаратом 
Спектрум АскоСтарт у польових умовах, 2018 р.
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старіння рослин. Однією з основних функцій 
гіберелінів є ініціювання проростання насін-
ня, регуляція ростових процесів, утворення 
бутонів, процес цвітіння й розвиток плодів. 
Абсцизова кислота та етилен відповідають 
за реакцію на фактори стресу, пригнічення 
росту клітин, прискорення старіння рослин, 
окрім того, абсцизова кислота бере участь у 
регуляції проростання насіння.

У витяжці бурих водоростей Ascophyllum 
nodosum міститься увесь набір гормонів рос-
ту, проте у відсотковому значенні переважа-
ють цитокініни та ауксини, що слугують стиму-
ляторами росту. 

Обробка рослин екстрактом Ascophyllum 
nodosum регулює рівні синтезу фітогормонів 
(застосування лужного екстракту активує ци-
токінін-чутливі промотори), а можливо й їх 
співвідношення, модулюючи експресію генів, 
залучених до їх біосинтезу, що на наступних 
фазах покращує ріст та розвиток рослин. 

Так, після обробки спостерігається підви-
щення рівнів концентрації цитокінінів, абсци-
зинової кислоти й інших метаболітів у ткани-
нах листків, у той же час концентрація ауксину 
зменшується. Вчені допускають, що саме таке 
коригування співвідношення фітогормонів у 
клітинах рослин і забезпечує інтенсифікацію 
вегетації та підвищення стійкості рослин до 
посухи й підвищеної мінералізації ґрунтів. 

Про фізіологічну роль амінокислот, що 
також містяться у витяжці бурих водорос-
тей, говорити багато не будемо, адже це за-
гальновідомо. Амінокислоти є основними 
інгредієнтами у синтезі білків, кожна з них 
має специфічну функцію в організмі рослин. 
Дослідження останніх років довели, що амі-
нокислоти також можуть впливати на обмінні 
процеси та фізіологічну активність рослин, а 
отже, виступати стимуляторами росту. 

Амінокислоти завдяки своїм функціям у 
рослинній клітині є основою, яка регулює ме-
ханізм толерантності до температур, та діє як 
хелатори металів як у екстракті, що є якісною 
ознакою морських витяжок, так на поверхні 
оброблених листків. 

У витяжці водоростей наявний досить ши-
рокий набір амінокислот, але основними є 
глутамінова та аспарагінова кислоти (аси-
міляція азоту й синтез білків), пролін і гліцин 
(рух води у рослині, регулювання транспірації 
й осмотичного тиску, забезпечення фертиль-
ності пилкових зерен), аргінін (посилення дії 
регуляторів росту та холодостійкості).

Застосування екстракту Ascophyllum 
nodosum неодноразово демонструвало по-
ліпшення росту і продуктивності культур за 
допомогою різних способів дії, у тому числі й 
завдяки підвищенню доступності та поглинан-
ню поживних речовин. 

Як ми вже писали вище, у нашій лінійці є 
два продукти, що містять витяжку бурих во-
доростей Ascophyllum nodosum – Спектрум® 

АскоРіст (препарат для позакореневої об-
робки, активний антистресант та біостимуля-
тор) і Спектрум® АскоСтарт (для обробки 
насіння). Обидва препарати показують себе 
стабільними та ефективними з року в рік у по-
льовій роботі. 

Детальніше зупинимося на добриві Спек-

трум® АскоСтарт, розробленому спеціаль-
но для обробки насіння зернових культур, 
кукурудзи та соняшнику. В своєму складі 
добриво має не тільки витяжку з морських 
водоростей, але і значну кількість фосфору 
(більше 300 г/л препарату), калію, магнію 
та сірки, що дає змогу збільшити енергію й 
схожість проростання у польових умовах, 
стимулювати розвиток активної кореневої 
системи з великою кількістю бічних корін-

ців та отримати активний фотосинтезуючий 
апарат рослин для забезпечення стійкості 
рослин зернових до холоду й морозу, на-
копичення достатньої кількості поживних 
речовин для перезимівлі.

У результаті лабораторних досліджень 
(рис. 1) відмічено поліпшення біометричних 
показників проростків озимої пшениці. За ви-
користання препарату для обробки насіння 
Спектрум® АскоСтарт у нормі 3,0 л/т висота 
проростків становила 8,48 см, що на 24% пе-
реважала контрольний варіант, маса надзем-
ної частини – 4,90 г, що на 15,8% більше ніж 
на контролі, довжина кореневої системи пе-
ревершувала контрольний варіант на 24,3%, 
а маса на 17,5% відповідно, також відзначено 
формування більшої кількості коренів.

Обробка препаратом Спектрум® 

АскоСтарт та наявність у ньому витяж-
ки з морських водоростей Ascophyllum 
nodosum знижує ризик хвороб рослин 
бактеріального і грибного походження, 
що також можна спостерігати у результаті 
проведених нами досліджень. Крім того, 
Спектрум® АскоСтарт стимулює проро-
стання насіння завдяки наявності у витяжці 
гормонів росту та активує біосинтез гормо-
нів під впливом екстракту, інтенсифікує ди-
хання й споживання рослинами органічних 
і неорганічних поживних речовин з ґрунту 
завдяки зростанню кількості ґрунтової мі-
крофлори.

Результати польових досліджень протя-
гом кількох років у різних регіонах України 
підтверджують тенденцію позитивної дії на 
урожайність озимих, насіння яких обро-
блено Спектрум® АскоСтарт. Так, дослі-
дження, що були проведені минулого року 
показали збільшення врожайності озимої 
пшениці на 9,7% (0,42 т/га) до контролю, 
на озимому ріпаку – на 8,0% (0,2 т/га) до 
контролю без обробки насіння.

Водночас доведено, що наявність витяж-
ки позитивно впливає на підвищення хо-
лодо- та морозостійкості рослин зернових 
завдяки підвищенню міцності стінок клітин 
і відсутності осмотичного стресу, підвищен-
ня загального імунітету проростків завдяки 
оптимальним умовам проходження ранніх 
стадій розвитку, що неодноразово переві-
рено на українських полях.

Ми створюємо для вас нові можливості 
й надаємо готові рішення щодо оптимізації 
ведення діяльності та мінімізації втрат, що 
можуть бути спричинені власною реакцією 
рослини на абіотичні чинники. Звертайтеся 
до наших менеджерів зі збуту, які працюють 
по всій території України і володіють усією 
інформацією у пошуку інноваційних рішень 
до нових викликів, які кидає нам клімат! 

Тетяна Шкарбан,
Менеджер з постачання

Tetyana.Shkarban@spectr-agro.com
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на даний час озимий ріпак є однією з 
високомаржинальних культур у сфері агробіз-
несу, тому питання його вирощування є акту-
альним із року в рік, незважаючи на складнощі, 
з якими стикаються аграрії під час догляду за 
посівами. Основною проблемою останніх ро-
ків є отримання своєчасних і дружних сходів . 
Оптимальними строками висіву, залежно від 
зони вирощування, є 20 серпня – 10 вересня, 
але не завжди є можливості вкластися в цей 
термін. Досвід останніх років показує, що по-
трібно сіяти ріпак, коли є волога, тому багато 
господарств починають сівбу з 1 серпня, відразу 
після збирання стерньових попередників. 

Кожен аграрій вибирає для себе техноло-
гічні рішення для обробітку ґрунту під висів 
озимого ріпаку. Дедалі частіше вони відходять 
від традиційної технології – оранки і мінімаль-
ного обробітку, надаючи перевагу технологіям 
no-till і strip-till, які максимально спрямовані на 
збереження ґрунтової вологи й дають змогу от-
римати кращі сходи. Втім, яку технологію ми не 
обрали б, кожна з них має свої переваги і недо-
ліки. Серед основних недоліків no-till та strip-till, 
порівняно з традиційною технологією, є те, що 
немає можливості використовувати ґрунтові 
гербіциди у протибур’яновому захисті, інтен-
сивніше поширення хвороб, і через те, що бага-
то пожнивних решток залишається на поверхні 
ґрунту, йде інтенсивне заселення мишоподіб-
ними гризунами в осінньо-зимовий період. 

Залежно від обраної технології обробітку 
ґрунту і висіву в подальшому формується си-

стема захисту культури. За традиційної тех-
нології ми маємо змогу використати ґрунтову 
систему протибур’янового захисту. Оптималь-
ним рішенням у такому випадку є поєднання 
препаратів на основі кломазону (Штефком, 
480 г/л, КЕ) та пропізохлору (Пропоніт, 720 
г/л, КЕ) у нормі Штефком, 0,15–0,20 л/га і 
Пропоніт, 2 л/га. В умовах недостатнього зво-
ложення їх буде ефективніше вносити під пе-
редпосівну культивацію. Якщо ми вносимо їх 
після сівби – обов’язкове загортання в ґрунт 
шляхом використання котків. У разі недостат-
ньої ефективності ґрунтових гербіцидів слід 
провести додатковий протибур’яновий захист: 
проти дводольних бур’янів – Штефклорам, РК, 
0,3–0,35 л/га (клопіралід, 267 г/л + піклорам, 
67 г/л), починаючи від 4-х листків культури. 
Якщо з’являються сходи хрестоцвітих бур’янів, 
потрібно використовувати препарат Сальса, 
ЗП (етаметсульфурон-метил, 750 г/кг) у нормі 
25 г/га. За появи злакових бур’янів і падалиці 
зернових застосовуємо грамініцид на основі 
клетодиму – Штефодим (240 г/л, КЕ) у нормі 
0,5–0,8 л/га, який у поєднанні з прилипачем 
Ріпо забезпечить мінімальну фітотоксичність 
на культуру й максимальну ефективність проти 
злакових бур’янів порівняно з іншими гербіци-
дами. 

Що стосується технології no-till і strip-till, де 
поверхня землі закрита рослинними рештка-
ми, протибур’яновий захист варто проводити 
за появи бур’янів. Тут для боротьби з дво-
дольними бур’янами ми поєднуємо гербіциди 

Штефклорам і Сальса, а проти злакових бур’я-
нів та падалиці – Штефодим + Ріпо. На даний 
час забезпечити чистоту полів від бур’янів – не 
проблема, оскільки для цього є безліч препа-
ратів та їх комбінацій. Проблеми починають 
виникати тоді, коли фермери отримують рідкі 
та рвані сходи. Для того, щоб не було зайвих 
витрат на догляд, аграрії переносять проти-
бур’яновий захист на весняний період у разі, 
якщо посів перезимує, але в зв’язку з обмеже-
ними строками не завжди є можливість ефек-
тивно виправити ситуацію. Правильний добір 
препаратів, їхніх комбінацій і норм залежатиме 
не тільки від видового складу бур’янів, а й від їх 
фазової стійкості й фази розвитку самої культу-
ри. Також велике значення мають погодні умо-
ви до, під час і після внесення гербіцидів, темпе-
ратурний режим, зволоження ґрунту й повітря.

Тому ми повертаємося до того, з чого почи-
нали – для того, щоб отримати чисті поля, по-
трібно забезпечити достатню густоту й дружні 
сходи культури. На таких посівах доцільно ви-
трачати кошти на протибур’яновий захист, тому 
що є розуміння того, що на цих полях можна 
отримати високий урожай.

Запорукою хорошої перезимівлі є правильно 
проведена осіння рістрегуляція. Крім отриман-
ня оптимальної густоти (для гібридів – 30–40 
рослин/м , для сортів – 50–60 рослин/м ), нам 
необхідно одержати вирівняний посів із нор-
мально розвинутими рослинами, тобто в зиму 
мають увійти рослини, які мають 8–12 листків, 
із пазух яких навесні утворюються бічні відга-
луження. Адже що більше їх утвориться, то 
більше закладеться стручків. Також діаметр ко-
реневої шийки має бути не менше ніж 8–10 мм, 
а точка росту – піднята над поверхнею ґрунту 
не вище 1 см. Для рістрегуляції використовують 
фунгіциди, які мають ретардантні властивості 
(триазоли), найпоширеніший із яких – тебуко-
назол (Штефікур, КС, 250 г/л). Також за інтен-
сивного розвитку ріпаку восени для забезпе-
чення «стоп-ефекту» можна вносити препарати 
на основі хлормекват-хлориду, які останніми 
роками довели свою ефективність і економічну 

Формуємо майбутній 
урожай озимого ріпаку восени

Аналізуючи кліматичні умови за останні роки, можемо простежити 
вплив м’яких зим та сухої весни на розвиток шкідників і хвороб. 

Вибір правильної системи захисту дасть змогу максимально 
зберегти ваш урожай, отримавши високу рентабельність. 
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доцільність у рістрегуляції.
Залежно від строків висіву та інтенсивності 

росту рослин усі посіви можна умовно поділити 
на 3 групи, від чого залежатиме початок прове-
дення рістрегуляції, норми внесення і комбіна-
ції продуктів та інтервал між обробками.

Що раніше ми сіємо, то раніше потрібно по-
чинати першу обробку для стимулювання рі-
стрегуляції. Для ранніх посівів це буде фаза 3-х 
листків (BBCH 13), для оптимальних строків сів-
би – фаза 4–5-ти листків (BBCH 14–15), для піз-
ніх – не раніше фази 5-ти листків (BBCH 15). На-
ступні внесення варто проводити в середньому 
з інтервалом 8–10 днів. Основним орієнтиром, 
коли потрібно починати обробку, є витягуван-
ня точки росту – якщо вона витягнулась більше 
ніж на 1,5–2 см.

Для посівів із строкатими сходами ефектив-

нішим буде зниження доз препаратів, натомість 
обробку проводити частіше. Таким чином, на 
добре розвинутих рослинах ми забезпечимо 
той самий ретардантний ефект, а малорозви-
неним дамо підтягнутися в розвитку. Цим ми 
можемо забезпечити більшу вирівняність по-
сіву для входження в зиму. Найпоширенішою 
помилкою в рістрегуляції є те, що на добре роз-
винутих посівах першу обробку виконують пі-
зно. Коли ми в І декаді вересня маємо розвиток 
рослин 8-ми і більше листків, не проводивши 
до цього рістрегуляції, то дуже важко зупинити 
переростання ріпаку, що в подальшому може 
негативно вплинути на його перезимівлю. Слід 
планувати рістрегуляцію так, щоб закінчити її 
максимум до кінця І декади жовтня, оскільки 
подальші погодні й температурні умови можуть 
негативно позначитись на стані посіву під час 
внесень. Основним застереженням за внесення 
ретардантів і гербіцидів восени на озимому рі-
паку є те, що не можна проводити обробки за 5 
днів до, під час і 5 днів після заморозків.

Дуже важливою складовою осіннього захи-
сту є внесення бору. Дефіцит цього елемента 
призводить до утворення поздовжніх тріщин 
у корені й кореневій шийці, в які потрапляє ін-
фекція, і такі рослини мають мало шансів на 
перезимівлю. 

Для того щоб уникнути негативного впливу 
нестачі бору, потрібно внести 500–600 г діючої 
речовини бору, тобто під час кожної обробки 
з рістрегуляції, починаючи з фази 3–5 листків, 
слід вносити 100–200 г діючої речовини бору. 
Окрім ретардантного ефекту, тебуконазол за-
безпечує достатній контроль хвороб в осінній 
період. Зазвичай разом із якісно протравленим 
насінням це дасть змогу довести рослини здо-
ровими до перезимівлі.

Через велике поширення ріпаку на полях 
України ми спостерігаємо дедалі більше засе-
лення посівів як ґрунтовими, так і листовими 
шкідниками. Як показує практика, профілак-
тичні внесення є набагато ефективнішими 
й економічно обґрунтованими в боротьбі зі 
шкідниками. Якщо під час кожного осіннього 
внесення додавати інсектициди контактної дії, 
такі як Штеф-альфа-цип, КЕ (альфа-циперме-
трин, 100 г/л), 0,15–0,2 л/га, то це дасть змогу 

забезпечити боротьбу зі шкідниками не тільки в 
осінній період, а й зменшить популяцію шкідни-
ків навесні. Приміром, знищуючи імаго стебло-
вого прихованохоботника (Ceuthorrhynchus 
quadridens) восени, ми суттєво знижуємо його 
заселення навесні, оскільки він починає літ ран-
ньої весни за температури 5°С. За цих умов не 
завжди можна зайти в поля для проведення 
обробки, і за такої температури інсектициди 
малоефективні. У разі інтенсивного заселення 
посіву шкідниками в осінній період та за висо-
ких або низьких температур варто застосовува-
ти більш ефективні продукти з системною дією, 
наприклад Штефотрута, КЕ (хлорпірифос, 500 
г/л + циперметрин 50 г/л), 0,8–1 л/га, ефек-
тивність якого доведена роками.

Не потрібно нехтувати проблематикою гри-
зунів на озимому ріпаку, оскільки в окремі роки 
вони можуть знищити більше половини рослин 
на посівах. Тому перед входженням у зиму по-
трібно ретельно моніторити поля, і за потреби 
розкласти отруйні приманки, оброблені роден-
тицидами.

Не можна залишати без уваги жодну скла-
дову технології вирощування, слід ретельно 
підходити до вибору системи обробітку ґрунту 
і висіву, гібрида чи сорту, системи удобрення, 
системи захисту, дотримання й правильне по-
єднання яких забезпечить максимальний ре-
зультат.

Олексій Бодров,
Агроном компанії STEFES

Табл.1 Основні параметри системи

Фаза Препарат Діюча речовина

Ранній висів, хороші 

сходи, ріпак добре 

розвивається

Оптимальна сівба, 

хороші сходи, 

нормальний 

розвиток ріпаку

Пізній висів, хороші 

сходи, слабкий 

розвиток ріпаку

Норма, л(кг)/га Норма, л(кг)/га Норма, л(кг)/га

3–5 листків
Штефікур, КС Тебуконазол, 250 г/л 0,50 0,50 0,50

Хлормекват-хлорид 
Хлормекват-хлорид, 
700–750 г/л

0,50 0,50 –

6–7 листків
Штефікур, КС Тебуконазол, 250 г/л 0,70 0,70 0,70

Хлормекват-хлорид
Хлормекват-хлорид, 
700–750 г/л

0,70 0,70 0,5 за потреби

8–10 листків
Штефікур, КС Тебуконазол, 250 г/л 1,00 – –

Хлормекват-хлорид
Хлормекват-хлорид, 
700–750 г/л

0,8–1,0 – –

Обробка потрібна 
(точка росту більше 2 см)

Дефіцит бору

Обробку проводити не потрібно 
(точка росту не витягнута)
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к що ми го во ри мо про пе ре д-
висівний об робіток ґрун ту, то мож на ска-
за ти, що та кий еле мент тех но логії, як куль-
ти вація, де що втра тив свою обов’яз ковість. 
Ча ст ко во її роль заміни ли дис кові зна ряд-
дя, а з про це са ми оп тимізації аг ро тех ніч них 
опе рацій та еко номії МТЦ — ви  сів ні ком-
плек си, які здатні за один про хід ви ко ну ва-
ти п’ять–шість опе рацій. 

Ос нов ни ми за вдан ня ми куль ти ва то ра є 
роз пу шу ван ня верх нь о го ша ру ґрун ту, зни-
щен ня капіляр ної сітки (за к рит тя во ло ги), 
підрізан ня бур’янів у фазі «білої ни точ ки», 
що про во кує їхнє по даль ше про ро с тан ня, 
ство рен ня пе  ре двисівно го ло жа, за гор тан-
ня в ґрунт по жнив них ре ш ток і ор ганіки. В 
нинішніх умо вах об робітку ґрун ту та ви роб-
ництва сільсько го с по дарсь кої про дукції ос-
нов ною тен денцією є ви  ко ри с тан ня універ-
саль них ма шин, які мо жуть ви ко ну ва ти 
декілька опе рацій од но час но, що має по-
зи тив ний ефект як із еко номічної точ ки зо-

ру (змен ше н ня кількості про ходів аг ре га ту 
— відповідно змен шен ня ма теріаль но-тех-
ніч них ви т рат), так і в плані аг ро тех но логії 
— змен шен ня кількості про хо дів трак то ра та 
аг ре га ту ство рює мен ше ущіль нен ня ґрун ту. 
Про те не має універ саль ної ма  ши ни, яка б 
мог ла од но час но во  лодіти всім ви щез га да-
ним функціона лом. 

  All rounder від німець ко го брен-
да Kockerling. Го во ря чи про такі опе-
рації, як пе ре двисівна підго тов ка (роз-
пу шу ван ня верх нь о го ша ру ґрун ту, 
за крит тя во ло ги, про во кація про ро с тан ня 
бур’янів), доцільно роз г ля ну ти куль ти ва тор 
Allrounder від німець ко го брен да Kockerling. 
Ком по ну ван ня ро бо чих ор ганів куль ти-
ва то ра відповідає по став ле ним аг ро зав-
дан ням. Зо к ре ма, для ви ко нан ня пер шої 
аг ро технічної опе рації — вирівню ван ня 
ґрун то во го го ри зон ту — на куль ти ва торі 
вста нов ле на вирівню валь на план ка, або 
так зва ний Level Board. Во на рівномірно 

роз поділяє круп ну ґрун то ву фракцію та 
спря мо вує її для об робітку вже ос нов ни ми 
ро бо чи ми ор га на ми, тоб то LevelBoard ви-
ко нує «пла ну ван ня» ро бо чої по верхні. Ос-
нов ним ро бо чим ор га ном куль ти ва то ра є 
270-міліме т ро ва стрілча с та ла па, ви ко на на 
за ти пом «гу ся ча лап ка», закріпле на на по-
тужній пру жинній S-подібній стійці. 

За ос нов ни ми ро бо чи ми ор га на ми роз та-
шо ва ний ста ле вий DSTS-ко ток. На описі йо-
го кон ст рукції вар то зу пи ни ти ся де тальніше. 
Цей тип кот ка був спроекто ва ний, роз роб-
ле ний і за па тен то ва ний інже нер но-кон-
ст рук тор-сь ким де пар та мен том ком панії 
Kockerling. До речі, після закінчен ня па тент-
ної уго ди цю кон ст рукцію в тій чи іншій мірі 
ско пі юва  ли май же всі пе ре дові ви роб ни ки 
ґрун то об роб них ма шин. Але суть по ля гає в 
то му, що оригінал завжди пра цює якісніше 
від ана ло га, не хай навіть і якісно ви ко на-
но го. Ко ток спроекто ва но за схе мою «кіль-
це в кільце» — та ке кон ст рук тив не рішен ня 

Універсальність 
Kockerling 

В умо вах су час но го ви роб ництва сільсько го с по дарсь кої про дукції 
та об робітку ґрун ту в ціло му за вдан ня, які став лять пе ред 

куль ти ва то рами, прак тич но од на кові, про те умо ви ро бо ти цих 
аг ре гатів зміню ють ся.

Я
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за без пе чує май же іде аль не очи щен ня ро-
бо чо го еле мен та, а особ ли во — на важ ких 
ґрун тах та за ро бо ти в умо вах по на днор мо-
вої во ло гості. 

Профіль са мо го кот ка ви ко на но у формі 
літе ри U, тоб то під час ро бо ти ко ток до пев-
ної міри за пов нюється ґрун том і він функці-
онує за прин ци пом «ґрунт тис не на ґрунт», 
що й за зна че но в аб ревіатурі «STS» (Soil To 
Soil). По за ду кот ка розміще но ряд штри-
гель них борін, які на ла ш то ву ють ся на різ-
ний ступінь аг ре сив ності ро бо ти. Гли би на 
ро бо ти куль ти ва то ра — в діапа зоні 2–12см. 
Ре гу лю ван ня здійсню ють шля хом зміни по-
ло жен ня ре гу лю валь но го гвин та пе редніх 
опор них коліс та зміни по ло жен ня кот ка. 
На цьо му мо менті хо чу зу пи ни тись ок ре мо. 
Роз г ля нув ши за галь ну ком по нов ку аг ре га-
ту, вид но, що ми маємо дві лінії опо ри куль-
ти ва то ра: пе ред ню (опорні ко ле са) та зад-
ню (подвійний STS-ко ток), тоб то за та ких 
умов ра ма куль ти ва то ра в ро боті пе ре бу ває 
в мак си маль но стабільно му го ри зон таль-
но му по ло женні віднос но ґрун ту. Тут вар то 
по вер ну тись до кон ст рукції ос нов но го ро-
бо чо го ор га ну: S-подібної стійки. 

В ро боті, за вдя ки особ ли во с тям своєї 
кон ст рукції, стійка ви ко нує ру хи не тільки 
впе ред-на зад, а й вліво-впра во, тоб то ство-
рюється по туж ний ефект, подібний до ру ху 
вібро с то лу. Та ка кон ст рук тив на здатність, 
окрім ви ко нан ня ро бо чи ми ор га на ми сво-
їх ос нов них функцій (підрізан ня бур’я нів, 
за крит тя во ло ги), за без пе чує май же іде-
аль не кришіння ґрун то вої фракції. Як що 
аг ре гат пра цює на пе ре д висівній підго товці 
ґрун ту для про сап них куль тур, на ви ході 
маємо прак тич но іде аль но підго тов ле ний 
ґрунт. Та кож опційно мож ли во об лад на ти 
куль ти ва тор три план ча с тим кот ком, який 
ус та нов лю ють між ос нов ним DSTS-кот ком 
та штри гель ною бо ро ною, що бу де до сить 
ак ту аль но під час підго тов ки ґрун ту під 

висіван ня дрібно насінних куль тур, та ких як 
бу ря ки цу к рові та ріпак. 

Са ме та ким куль ти ва то ром го ту ють по-
сівні площі в гос по дарстві «Де ме т ра 2011», 
яке роз та шо ва не в с. Кіро ве Ко бе ляць ко го 
рай о ну Пол тавсь кої об ласті. Про за гальні 
ха рак те ри с ти ки та якість ро бо ти роз повідає 
за снов ни ка гос по дар ст ва Олек сандр Ко ло-
доч ка. 

Роз кажіть у за галь но му про гос по-

дар ст во.

— За галь на пло ща гос по дар ст ва — 560 га, 
сівозміна має та ку струк ту ру: соя, со няш ник, 
ку ку руд за, ози ма пше ни ця, ячмінь, ріпак.

Які па ра ме т ри бра ли до ува ги як 

пріори тетні під час ви бо ру пе ре-

двисівно го куль ти ва то ра?

— Од на з ос нов них умов — мож ливість 
ран нь о го ви хо ду аг ре га ту в по ле, тоб то йо-
го здатність пра цю ва ти в умо вах надмірної 
кількості ґрун то вої во ло ги. Оскільки, на-
при клад, куль ти ва тор ти пу «Ком пак то мат», 
який ми вже маємо в гос по дарстві, до сить 
примхли вий що до ро бо ти по пе ре зво ло-
же но му ґрун ту. Ще од на важ ли ва умо ва — 
функція вирівню ван ня посівних площ.

Під які куль ту ри го ту ва ли площі куль-

ти ва то ром Allrounder?

— В ос нов но му, го ту ва ли площі під ку ку-
руд зу, со няш ник, ячмінь.

Який за галь ний на робіток аг ре га ту за 

се зон на цей мо мент і чи ма ли Ви в ро-

боті склад нощі технічно го ха рак те ру?

— На разі на робіток куль ти ва то ра ста-
но вить 780 га. Хо чу за зна чи ти, що якість 
ви ко нан ня вузлів, та й ма ши ни в ціло му, 
— до сить ви со ка, в чо му я осо би с то пе ре ко-
нав ся під час відвіду ван ня ви роб ництва цих 
ма шин на за воді ком панії в Німеч чині. Під 

час ро бо ти куль ти ва то ра жод них про блем 
технічно го ха рак те ру не бу ло.

Як Ви оцінюєте про сто ту/складність 

на ла ш ту ван ня ма ши ни та її ро бочі ха-

рак те ри с ти ки?

— У на ла ш ту ванні куль ти ва тор до сить про-
стий і зро зумілий, для ус та нов лен ня потрібних 
ро бо чих па ра метрів у полі потрібно не більше 
як 15 хви лин. За на шої тех но логії та умов ек-
сплу а тації куль ти ва тор за швид кості ро бо ти 
10–12 км/год «за кри ває» пло щу в 75–80 га за 
од ну зміну. Ви хо дя чи з ро бо чих ха рак те ри-
с тик куль ти ва то ра, відра зу мо жу за зна чи ти 
еко номічний ефект (змен шен ня ви ко ри с тан ня 
паль но го на гек тар). Ме ханіза то ри, що пра-
цю ють на цій ма шині, та й я осо би с то, ро бо-
тою куль ти ва то ра за до во лені на 100%. 

По вер та ю чись до те ми оп тимізації про ве-
ден ня об робітку ґрун ту, вар то зга да ти й про 
універ сальні куль ти ва то ри. Універ сальність 
ро бо ти та ких ма шин по ля гає в од но часній 
мож ли вості про ве ден ня куль ти вації як на 
не ве ли ку гли би ну (5–10 см), так і гли бо ко-
го роз пу шу ван ня та пе ремішу ван ня ґрун ту.

   Vector від Kockerling. Про по ную на 
при кладі роз г ля ну ти ба га то функціональ-
ний комбіно ва ний куль ти ва тор Vector від 
Kockerling.

Тож по го во ри мо де що де тальніше про 
де які кон ст рук тивні та технічні де талі куль-
ти ва то ра та з’ясуємо, чо му він ба га то-
функціональ ний і комбіно ва ний.

Куль ти ва тор при зна че ний для ви ко нан-
ня не гли бо ко го об робітку, ос нов но го об-
робітку, гли бо ко го роз пу шен ня — до 40 см 
із мож ливістю ло каль но го вне сен ня міне-
раль них до б рив.

Ос нов ним ро бо чим ор га ном куль ти ва-
то ра є по туж на стійка, яка має пру жин ний 
за хист і ви т ри мує на ван та жен ня до 650 кг. 
Ро бочі ор га ни аг ре га ту роз та шо вані в чо-
ти ри ря ди, що в поєднанні з ви со тою ра ми 
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— 85 см дає змо гу пра цю ва ти навіть за на-
яв ності ве ли кої кількості по жнив них ре ш ток 
на по верхні по ля. За вдя ки зміні ро бо чих ор-
ганів (обо рот не до ло то, до ло то/стрілча с та 
ла па, вузь ке до ло то) мож ливі різні варіан-
ти ро бо ти — від не гли бо кої куль ти вації 
на гли би ну 5–10 (10–25) см до гли бо ко го 
роз пу шен ня на гли би ну до 40 см. Та ка кон-
ст рук тив на особ ливість ро бить цю ма ши ну 
ба га тоцільо вою. 

Як що, на при клад, потрібно про ве с ти гли-
бо ке роз пу шен ня, а по туж ності трак то ра не-
до стат ньо, ми мо же мо без знач них за трат 
ча су та ре сурсів від’єдна ти бо кові секції, 
змен шив ши ши ри ну за хва ту, але при цьо му 
ма ти мож ливість пра цю ва ти на мак си маль-
ну гли би ну. Та ку са му зміну мож ли во про-
ве с ти і в зво рот но му по ряд ку.

Ок ре мим важ ли вим тех но логічним еле-
мен том є вста нов лен ня на куль ти ва то ри 
Allrounder і Vector си с те ми для ло каль но го 
вне сен ня міне раль них до б рив — Boxer. Ця 
си с те ма яв ляє со бою два спа рені бун ке ри 
мак си маль ною за галь ною ємністю 3700 л, 
ок ремі до за то ри, ту ко про во ди, один або 
два роз подільни ки. Вне сен ня мож ли ве на 
од ну або дві фіксо вані гли би ни з од но ча-
сним за сто су ван ням од но го чи двох видів 
до б рив. Ви ко ри с тан ня та кої си с те ми до сить 
ефек тив не як з точ ки зо ру еко номіки — вне-
сен ня про во дить ся ло каль но, тоб то не має 
пе ре ви т ра ти до б рив, так і з точ ки зо ру рос-
ту й роз вит ку рос лин, оскільки за без пе чує 
жив лен ня куль ту ри потрібни ми міне раль-
ни ми еле мен та ми без по се ред ньо в точці 
рос ту ко ре не вої си с те ми. 

Мож на сміли во ска за ти, що куль ти ва то-
ри Allrounder і Vector у поєднанні із си с те мою 
Boxer на разі є од ним із най про г ре сивніших 
рішень на рин ку се ред аг ре гатів для пе ре д-
висівно го об робітку ґрун ту.

По вер та ю чись до те ми прак тич но го ви ко-
ри с тан ня ґрун то об роб ної техніки Kockerling, 
про по ную вашій увазі ко мен тар-відгук аг ро-
но ма СФГ «ім. Шев чен ка» (с. Шев чен ко ве 
Ве ли ко пи сарівсько го рай о ну Сумсь кої об-
ласті) Сергієм Мо ро зом, який уже дру гий се-
зон поспіль пра цює куль ти ва то ром Vector 6.2 
у комбінації із си с те мою Boxer. (Тут до реч но 
за з на чи ти, що на мо мент прид бан ня гос по-
дар ст вом цьо го аг ре га ту ви ключ но на всіх 
пло щах гос по дар ст ва про тя гом 12 років за-
сто со ву ва ли мінімаль ну тех но логію об робітку 
ґрун ту, тоб то про во ди ли ли ше дис ку ван ня на 
гли би ну до 12 см після зби ран ня. — Ред.)

Яка за галь на пло ща гос по дар ст ва та 

яку маєте сівозміну? 

— Пло ща гос по дар ст ва ста но вить 1950 га, 
у сівозміні ви ро щуємо такі куль ту ри: ози му 
пше ни цю, ячмінь, ріпак, ку ку руд зу, со няш-
ник, сою.

Які ос новні кри терії ви бра ли до ува ги 

під час ви бо ру куль ти ва то ра?

— Однією з ос нов них умов, окрім ви ко-
нан ня якісної куль ти вації, бу ло вне сен ня 
міне раль них до б рив на за да ну гли би ну. 
Зо к ре ма, торік пра цю ва ли на гли би ну 25 
см. Якість ро бо ти аг ре га ту на ви ко нанні 
об робітку ґрун ту з од но ча сним вне сен ням 
до б рив нас повністю вла ш то вує. Цьо го ро-
ку пла нуємо по пра цю ва ти на більш ек с т ре-
маль ну гли би ну, оскільки маємо змо гу ос-
на щу ва ти ма ши ну вузь ки ми до ло та ми для 
про ве ден ня гли бо ко го роз пу шен ня.

Під які куль ту ри го ту ва ли посівні площі?

— Vector ви ко ну вав підго тов ку посівних 
площ під усі куль ту ри, окрім ози мих.

Із яким трак то ром аг ре га ту ва ли куль-

ти ва тор і який за галь ний йо го на робіток 

за се зон?

— Аг ре га ту ва ли йо го з трак то ром по-
тужністю 345 к.с., за галь ний на робіток за 
се зон ста но вив близь ко 1200 га.

Яка Ва ша дум ка що до якості ви ко-

нан ня вузлів куль ти ва то ра та ма ши ни в 

ціло му?

— Куль ти ва тор надійний, хо чу відзна чи ти 
якість ме та лу, з яко го йо го ви го тов ле но, та 
якість ви ко нан ня ком по нентів. За да ну гли-
би ну три має відмінно. До б ри ва вно си ли на 
дві різні гли би ни, якість і до три ман ня гли би-
ни вне сен ня не вик ли ка ють жод них сумнівів. 

Як Ви оцінюєте про дук тивність ро бо ти 

та зручність на ла ш ту вань куль ти ва то ра?

— З ура ху ван ням на шої тех но логії та се ред-
нь о го розміру по ля у 110–115 га куль ти ва тор 
спро мож ний «за кри ти» пло щу в 80 га. На ла-
ш ту ван ня про во ди мо один раз, потім після пе-
реїзду на інше по ле ли ше пе ревіряємо ро бочі 
на ла ш ту ван ня й пра цюємо далі. За да ну гли-
би ну ро бо ти куль ти ва тор ви т ри мує іде аль но 
за швид кості ро бо ти 10–11 км/год за леж но від 
ущільнен ня ґрун ту.

Яка дум ка ме ханіза торів, що пра цю-

ють на цьо му аг ре гаті, та чи ба чи те Ви 

еко номічний ефект у співвідно шенні до 

якості ро бо ти?

— Ме ханіза то ри ро бо тою куль ти ва то-
ра Vector повністю за до во лені, що до еко-
номічно го ефек ту мо жу за зна чи ти та ке: в 
нас бу ли такі по ля, де після про хо ду цьо го 
аг ре га ту ми вза галі більше не про во ди ли 
ніяких ґрун то об роб них опе рацій, тоб то з 
осені по пра цю ва ли ним, а на весні — посі-
яли. Але, звісно, тут потрібно вра хо ву ва ти 
на явність ґрун то вої во ло ги.





№ п/п Представництво  ТОВ «Спектр-Агро» Адреса Телефон

1
Центральний офіс                                             
м. Обухів

08703
вул. Промислова, 20
м. Обухів Київська обл.                  

044 520 94 30; 
520 94 32 (факс)   

2 Вінницьке представництво
21018, 
м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 4, оф. 309

(067) 659 13 78

3 Волинське представництво
43005
вул. Грушевського, 30                                                                          
м. Луцьк              

(0332) 77 00 03

4 Дніпропетровське представництво

51200
м. Новомосковськ   
вул. Гетьманська, 40а                                                       
Дніпропетровська обл. 

(0569) 69 62 82; 
(067) 217 99 98

5 Житомирське представництво
10029
вул. Малинська, 4
м. Житомир

(0412) 41 93 44

6 Запорізьке представництво

69002, 
вул. Олександрівська, буд. 84,
оф. 412
м. Запоріжжя, 

(067) 504 05 68

7 Київське представництво     

08703 
вул. Промислова, 20
м. Обухів, Київська обл.                                                                                   
Для листування: а/с 97

(044) 520 94 30;

8 Кіровоградське представництво
25015
вул. Дружби Народів, 3
м. Кропивницький

(067) 405 69 67

9 Лозівське представництво

64602 
булв. Шевченка, 30
м. Лозова                                                                           
Харківська обл.

(067) 443 42 29

10 Луганське представництво

93000
вул. Менделєєва, 12, оф. 5
м. Рубіжне
Луганська обл                                                        

(067) 232 84 15

11 Львівське представництво
80461
Львівська обл., Камянка-Бузький р-н, 
смт. Запитів, вул. Київська, 236

(067) 824 21 24

12 Одеське представництво
м. Одеса,
вул. Новомосковська дорога, 19
Для листування: 65031 м. Одеса, а/с 64

(0482) 394 700

13 Полтавське представництво
36000
вул. Тевелєва, 2
м. Полтава

(0532) 50 80 53

14 Сумське представництво
40000
вул. Кооперативна, 19
м. Суми                                                                

(0542) 600 136   

15 Тернопільське представництво

47722
вул. Підлісна,  27
с. Великі  Гаї                                                          
Тернопільський р-н,                                        
Тернопільська обл.

(0352) 22 51 19

16 Харківське представництво                         

63600
вул. Центральна, 39
смт Шевченкове                                                  
Шевченківський р-н, Харківська  обл. 

(067) 547 77 03

17
Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008
Бериславське шосе, 13                                                                       
м. Херсон

(0552) 35 67 65

18 Хмельницьке представництво
м. Хмельницький, 
вул. Проспект Миру, 94/1

(0382) 670-999

19 Черкаське представництво

18034
вул. Онопрієнка, 10
м. Черкаси                                                                                                           
Для листування: 
18034  м. Черкаси,  а/с 3017

(0472) 55 09 88 (факс)

20 Чернігівське представництво     

41600
вул. Генерала Тхора, 148
м. Конотоп                                                                      
Сумська обл.

(067) 445 53 75
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