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Мінеральне живлення соняшнику
у різні періоди розвитку
Для того, щоб отримати високий урожай соняшнику,
важливо забезпечити рослини всіма необхідними елементами живлення.
На формування тонни насіння в середньому потрібно: N – 50-80 кг, P – 25-30 кг, K – 150-180 кг, Mg – 12 кг.
Впродовж усього активного періоду розвитку спостерігається потреба культури у необхідних елементах
живлення.
Азот, фосфор особливо потрібні у фази утворення
кошиків, в період наливу насіння, калій більш важливий на початку наливу насіння і до початку дозрівання.
Значне споживання рослинами азоту спостерігається у період інтенсивного росту стебла, листя. Особ
ливо це важливо при вирощуванні соняшнику під
євролайтнінг.
Азотні добрива впливають на початкову швидкість росту. Тож якщо плануєте вносити страхові гербіциди – краще, щоб при внесенні гербіциду рослини
зміцніли. Але ж вносити потрібно середні норми: 5080 кг – це оптимальна доза азотних добрив. Краще чисті азотні добрива змішати з якимось комплексним, де подібні по розміру гранули. Взагалі, краще
50 кг комплексного, ніж 100 кг азотних добрив. Висота рослин від внесення азотних добрив тут ні до чого. Немає різниці, яка висота одночасно посіяних рослин – на півколіна чи в коліно.
Може краще іноді на півколіна, тому, що у таких
рослин коренева система більш розвинена. Занадто велика кількість азоту призводить до значного зниження стійкості культури до вилягання та всіляких
хвороб. У нас декілька господарств внесли у 2021 році по 200 кг – так виросли рослини по 2,5-2,7 м, а потім у другій половині вегетації насіння просто стекло,
оскільки рослині було потрібно багато води використовувати на своє підтримання. І потім недорахувались
мінімум по 10 ц/га, та ще у ютубі викладали відео, які
у нас погані гібриди, хоча потрібно трохи думати. Ба
більше, високі рослини і більш ламкі, і менш посухостійкі, і з менш розвиненою кореневою системою.
У такому випадку потрібно використовувати регулятори росту, які знижують висоту, збільшують тов-

Р

щину стебла і роблять кореневу систему більш розвиненою – наприклад, Церон від Байєра. Додам від нас
(ТОВ «АФ НПП АГРОМИР») – що ми зараз вивчаємо
проблему ураження соняшника вовчком. Вовчок реагує на кореневі виділення коріння (як і склероції сірої
та білої гнилі). І якщо змінити кореневий фон – цей паразит і збудники хвороб не бачать соняшник, тому і
не проростають, і як наслідок – ураження рослин набагато менше. Для змінення кореневого фону краще
використовувати бактерії Rhizobium leguminosarum,
Azospirillum brasilense або АМ гриби. Є такий препарат Біонорма Азот гранула, якого потрібно 20 кг/га.
Можна спробувати змішати добрива з цими гранулами – ефект буде вражаючий.
Потреба культури у фосфорі менша, ніж у калії та
азоті. Від початку сходів до появи кошиків рослина
особливо гостро потребує фосфору. Якщо його виключити, тоді помітно знизиться здатність коренів поглинати інші необхідні речовини, такого точно не можна допустити. Варто пам`ятати, що саме фосфорні добрива посилюють розвиток репродуктивних органів.
У випадку, якщо культура отримує достатню кількість
фосфору, це дозволяє активно накопичувати олію
в насінні.
З мікроелементів найважливішим є бор (на одну тонну потрібно 50-60 г). Основна кількість бору (80%) споживається в фазі п’яти листків до появи бутонів, квіток. Для усунення нестачі цього елемента зазвичай використовують хелатне мікродобриво.
Потреба у сірці приблизно в три рази вища, ніж
у зернових, і досягає 50% потреби ріпаку. На бідних сіркою ґрунтах рекомендується внесення сульфату калію.
Щоб підвищити ефективність добрив можна провести обробку гуматом калію.
Органічні добрива краще вносити під попередник,
так як органічний азот повільно мінералізується. Під
соняшник органічні добрива вносяться восени до зяблевої оранки (до 20 т/га гною). Внесення рідкого
гною до посіву небажано, так як це викликає порушення структури ґрунту, на що соняшник дуже чутливо реагує.

Звертайтесь до нас напряму за насінням, оскільки до деяких воно все одно може попасти
від різних шахраїв, які купують у нас це насіння, а потім реалізують вдвічі-втричі дорожче
під насіння відомих світових брендів.

ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
http://agromir-ua.com
http://agromir.in.ua
https://agromir.kh.ua
телефони: 067-531-02-67; 050-401-95-04
Гібрид
Презент АМ
Фурор АМ
Торук
Беркана АМ
Анна +
Анна

Особливості
рекордсмен урожайності та олійності
стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу
пластичний, технологія Clearfield
потужний, технологія Clearfield
технологія Sumo, витримує 50 г/га гранстару
технологія Sumo, витримує 25 г/га гранстару

Вартість за 1 посівну одиницю
стандарт
екстра
економ
(2,6-3,0 мм)
(3,0-4,0 мм)
(більше 4,0 мм)
800
2100
2700
800
2000
2700
800
2000
2700
800
2000
2700
–
2000
2700
–
1400
–
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Кореневі гнилі озимих культур.
Як їх розпізнати та попередити?

Олег Дубина
агроном, провідний експерт
компанії «Родоніт Агро»
 067 384 57 80

Р

Озимі зернові культури потребують постійного контролю і захисту рослин від небезпечних захворювань, особливо навесні після
нетипових строкатих осінньо-зимових перепадів температур, чергування дощів зі снігопадами, невеликих морозів з відлигами, нестійкого стану зимового спокою рослин.

Велику загрозу для рослин пшениці, особливо під час вегетативного
розвитку, становлять збудники грибкових інфекцій. Останніми роками в
Україні значно збільшилися площі посівів озимої пшениці, уражені грибковими захворюваннями, зокрема
кореневими гнилями. Кореневі гнилі
проявляються під час осінньої вегетації, а також поширюються в період
весняного кущення і прогресують до
молочно-воскової стиглості. Найбільш
поширеними є звичайна коренева
(гельмінтоспоріозна) гниль, фузаріозна, офіобольозна, церкоспорельозна
та змішані фузаріозно-гельмінтоспоріозна та фузаріозно-церкоспорельозна кореневі гнилі.
Кореневі гнилі вражають коріння,
прикореневу частину стебла, підземне міжвузля, вузол кущіння рослин.
Найчастіше кореневі гнилі виявляються на сходах. На озимих спостерігають загнивання корінців та стебел.
На дорослих рослинах захворювання
викликає почорніння та відмирання
кореневої системи або основи стебла,
вони відстають у рості та в’януть.
Основне джерело інфекції – ґрунт,
у якому на уражених рештках зберігаються збудники хвороби. Додатковим джерелом інфекції є заражене
насіння.

Основні заходи захисту озимих
від кореневих гнилей полягають в дотриманні технології вирощування, сівозміни, протруєнні насіння та за необхідності після виходу із зими обприскування посівів озимих культур рекомендованими фунгіцидами
та біопрепаратами.
Компанія «Родоніт Агро» пропонує Вам системно-контактний
біофунгіцид – Фітолавін. Діюча речовина Фітолавіну –
комплекс стрептотрицинових антибіотиків з переважним вмістом стрептотрицинів Д і С (фітобактеріоміцин).
Препарат ефективний проти
різних форм бактеріозів та знижує рівень розвитку кореневих
гнилей, фузаріозу, ризоктоніозу,
антракнозу, фітофторозу тощо.
Легко проникає в тканини рослин, циркулює в них впродовж
10-14 днів, блокуючи збудників
і підвищуючи здатність рослин
протистояти захворюванням.
Фітолавін можна використовувати як для протруєння насіння 1,52,0 л/т, так і для позакореневого обприскування 2,0 л/га.

Для попередження розвитку кореневих
гнилей необхідно зробити профілактичні позакореневі обприскування. Найбільш
дієвим засобом буде обприскування озимих Фітолавіном у фазу кущення та фазу
виходу в трубку.
Не зайвим буде поєднати Фітолавін з
препаратом Зеребра Агро 0,1 л/га.
Зеребра Агро – унікальний стимулятор росту рослин на основі колоїдного срібла, вперше в світі зареєстрованого для рослинництва. Зеребра
Агро захистить озимі культури від багатьох бактеріальних і грибкових хвороб
за умови середнього ступеня розвитку
захворювання. В умовах сильного, в тому числі епіфітотійного, розвитку захворювання при спільному використанні з
фунгіцидами Зеребра Агро значно підвищить їх ефективність.
І наостанок, я вважаю, що найкращим
варіантом контролю фітосанітарного стану посівів озимих культур, в точу числі і
кореневих гнилей є профілактичні позакореневі обприскування. Це той випадок,
коли краще запобігти, аніж вилікувати.

БАЖАємо ВАМ ДРУЖНІХ СХОДІВ,
ЗДОРОВИХ РОСЛИН ТА ЩЕДРОГО ВРОЖАЮ!

067 402 44 14
www.rodonit.ua
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КРАЩІ ЦІНИ в Україні

на будь-які види ангарів, будь-якої складності

МИ БУДУЄМО:

Р

АНГАРИ, СКЛАДИ, ЗЕРНОСХОВИЩІ, НАВІСИ.
швидкомонтовані БУДИНКИ І МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
ПЕРЕВАГИ НАШИХ АНГАРІВ
■ Високий рівень герметичності, що забезпечує стовідсоткову сухість та
збереження вашого товару за будь-яких погодних умов.
■ Ангари за вашими розмірами, будь-якої конфігурації та форми, утеплені, холодні, високі, низькі – на ваш вибір.
■ Швидкість монтажу за європейськими стандартами – 1000 кв.м за 30 днів.
■ У зерносховищах передбачається природна вентиляція для провітрювання зерна, завдяки чому зерно не пріє і залишається сухим.
■ Наші зерносклади мають високу міцність. Це дозволяє зберігати зерно,
спираючи його на стіну, завдяки чому економиться площа в ангарі.
■ Жорсткі та надійні металоконструкції дозволяють підвішувати підйомні
механізми для ремонту агротехніки.
■ Зерносховища будуються з урахуванням зручного в’їзду та зберігання
великогабаритної техніки. В арочних та шатрових ангарах є можливість
встановлення бічних воріт. Розсувні та розпашні ворота.
Тентові ангари

Прямостінні ангари

ПРОМИСЛОВІ ПІДЛОГИ
● ПОЛІМЕРНІ ● НЕПИЛЯЩІ

від
300 грн
за кв.м

Міцність підлоги витримує тиск
автомобілів 50-100 т,
не псуючись та не тріскаючись

■ Корисна висота зерносховищ – від 6 метрів і вище, що дозволяє завантажувати та вивантажувати зерно всередині та застосовувати зерномети.
■ Наші ангари мають високі запаси міцності, т.к. каркас ангару розрахований за всіма нормами вітрових та снігових навантажень. Європейський
профнастил витримує до 600 кг/м2, а його термін служби понад 30 років.
■ Всі наші ангари можна ставити без фундаменту – на тверду поверхню,
що дозволяє оформити будинок як тимчасову споруду. Це позбавить вас
тривалого і дорогого збору документів.
■ Металоконструкція пофарбована та захищена антикорозійним покриттям, завдяки чому прослужить не один десяток років.
■ Ми будуємо ТЕНТОВІ – світлопроникні ангари, що дозволить вам значно
економити електроенергію. Ці конструкції швидкі в монтажі і мають витончений вигляд.
■ Оплата проводиться поетапно та у зручній для вас формі.
Шатрові ангари

Навіси, зерноТОКИ

Відгуки наших клієнтів

«Перш ніж замовляти, подивилися готовий об’єкт. Все чітко, продумано, якісно та красиво.
За доступною ціною. Тепер ми замовили». (Сім’я фермерів, Кіровоград).
«Знайшов рекламу в журналі. Замовив. Все влаштувало. Якість, немає щілин та задувань
снігу, все герметично. Бригада відмінна, ціни добрі. Замовив уже 2 ангари».
(Ф. Г., засновник, Первомайськ).
«Замовила через інтернет тентовий кінний манеж. Арочної форми. Ціна влаштувала.
Дуже задоволена. Все як слід, практично, зручно. Спасибі! Тепер рекомендую друзям».
(Бориспіль, іподром).
«Порекомендували компанію «Оскар» мої друзі – велика агрофірма. Сам приїхав, подивився,
переконався у якості та надійності. Тепер він став клієнтом компанії».
(Керівник, Бердянськ).
«Компанію «Оскар» знайшов у журналі для аграріїв. Все влаштувало. Збудували два
об’єкти для техніки, я не маю претензій. Ціна чудова! Зараз будуємо вже третій дуже
великий ангар під овочесховище».
(Керівник, Миколаїв).
«Був сильний буревій в Одесі. Навіть дерева літали. Але ангари від компанії «Оскар» стоять
як укопані. Все якісно. Надійно. Ціна найкраща. Звертаюся вдруге».
(Засновник, Одеса).

Телефонуйте нам зараз!

Телефони: (050) 771-99-82, (097) 77-02-657 e-mail: infoangar2008@gmail.com www.oskarmetal.com
Після вашого звернення – наш фахівець може до вас приїхати протягом двох днів для детального виміру та уточнення всіх ваших побажань
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МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛИБІДЬ»
на
жав ія
Дер енсац
п
м
о
к

25%

ПОДРІБНЮВАЧ ВАЛКІВ СОЛОМИ,
УМС – 170, 200, 240

Аналогів на ринку України немає

на
жав ія
Дер енсац
п
м
ко

ПОДРІБНЮВАЧ САДОВО-КОМУНАЛЬНИЙ НА
ГІДРАВЛІЧНО-ПОВОРОТНІЙ РАМІ ПСКПР-175, 200

Р
 обочі органи –
прямі ножі
та протиножі
(система
комбайна).
Т
 рактор
80 – 120 к.с.
К
 олеса –
«антипрокол».
К
 арданний вал
у комплекті.
О
 бороти ротора –
3000 об./хв.

ПОДРІБНЮВАЧ РОСЛИННИХ РЕШТОК
ПРС-280

на
жав ія
Дер енсац
п
ком

25%

ЛІСОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ, РОТОВАТОРИ
(ІСПАНІЯ)

на
жав ія
Дер енсац
п
м
о
к

25%

 Механічне зміщення в
праву сторону – 3 рядки
пропашних культур.
 Робочі органи – молотки або г-подібні ножі.
Т
 рактор 60 – 80 к.с.
К
 арданний вал
у комплекті.
О
 бороти ротора –
2450 об./хв.

ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ БАРАБАННОГО ТИПУ
(ІТАЛІЯ)

Ш
 ирина
захвату –
від 130 до 250 см.
Д
 іаметр
деревини –
до 40 см.
П
 отужність
трактора –
від 80 до 500 к.с.
М
 ожливість
заглиблення –
від 7 до 40 см.

ТЕЛЕСКОПІЧНІ СТРІЛИ-МАНІПУЛЯТОРИ
(ІТАЛІЯ)
Д
 овжина стріли –
від 3 до 11 м.
Р
 ізноманітні
види насадок
на стрілу.
Н
 езалежна
від трактора
гідравлічна
система.
Т
 рактор
80 – 300 к.с.

(050) 301-49-85
(050) 307-53-97

П
 ризначений для обкошування меж полів,
узбіч доріг. Знищення
травостою у важкодоступних місцях
К
 ут підйому + 90°.
К
 ут нахилу – 60°.
Т
 рактор 80 – 90 к.с.
В
 ага молотка –
1,1 кг.
К
 арданний вал
в комплекті.
О
 берти ротора –
2145 об./хв.

ПОДРІБНЮВАЧ РОСЛИННИХ РЕШТОК ПРР-200

Р
 обочі органи –
молотки або
г-подібні ножі.
Т
 рактор
60 – 80 к.с.
К
 арданний вал
у комплекті.
О
 бороти ротора –
2250 об./хв.

25%

Р

(067) 545-62-83
(0542) 787-900(903)

Д
 іаметр
труб – від
40 до
140 мм.
Д
 овжина труб –
від 100 до 850 м.
Р
 обочий
тиск – від
4 до 12 атм.
Р
 адіус поливу –
від 20 до 70 м.

ДОЩУВАЧІ (СПРИНКЛЕРИ)
ДЛЯ ПОЛИВУ
Р
 адіус
поливу –
від 15 до 100 м.
Р
 обочий
тиск води –
від 2 до 11 атм.
О
 б’єм подачі
води – від 80
до 4050 л/хв.
* встановлюється
на тринозі.

lybidsumy@gmail.com
www.selhozpostavka.com.ua
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ПРИМНОЖИМО ЯКІСНІ
ЗДОБУТКИ РАЗОМ!

- 10%

Сівалки зернотукові
АРСЕНАЛ СЗ-Т 5.4

Сівалки зернотукові
АРСЕНАЛ СЗ-Т 3.6

Культиватори суцільного
обробітку КС BELLOTA

Коток-подрібнювач
АРСЕНАЛ КПУ-6

Борони навісні дискові
АРСЕНАЛ БНД-2.4

Сівалка пневматична
універсальна АРСЕНАЛ СПУ-8

Борони ротаційні
навісні АРСЕНАЛ БРН-6

Борони гідравлічні
зубові АРСЕНАЛ БГЗ-14

Розкидач добрив
АРСЕНАЛ РД-1000

ГАРАНТІЯ
Ящик
зернотуковий
АРСЕНАЛ 3.6/ 5.4

Грунтовий розрихлювач
АРСЕНАЛ ГР-1.5

м. Кропивницький
вул. В. Пермська, 11/2, офіс 6
e-mail: admintime@ukr.net
сайт: ttime.com.ua

2,5 роки
(067)
(067)
(067)
(096)
(067)

261
520
520
644
350

46
89
05
33
89

26
99
99
99
99

на техніку розповсюджуЄться

програма держкомпенсації
ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ!
ДОСТАВКА ТЕХНІКИ У ГОСПОДАРСТВО БЕЗКОШТОВНА!
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРВІСНОГО ТА ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ!

АКЦІЯ НА ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ. ПРИДБАЙТЕ ТЕХНІКУ ЗАВЧАСНО!

техніка

Умови АКЦІЇ: попередньою
оплатою вважається 100% оплата
товару, що очікується від 20 днів
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універсальнІ

пневматичнІ сівалкИ

ТЕХНОЛОГІЯ

No-till

ДОПОМОЖЕМО:

у впровадженні технології No-till

ПРОПОНУЄМО:

Технологічний консалтинг
Сівалки: SEMEATO, Fabimag
ЗЗР, мікродобрива, насіння

Semeato – SSM-23

ГАРАНТУЄМО:

Якісній сервіс та навчання
Запчастини
•С
 ІВАЛКИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ
• У НІВЕРСАЛЬНІ, ВУЗЬКОРЯДНОГО
ТА ШИРОКОРЯДНОГО ПОСІВУ
•П
 НЕВМАТИЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ
СІВАЛКИ, ПРОСТІ В НАЛАШТУВАННЯХ
ТА ОБСЛУГОВУВАННІ

Semeato – SSM-35

•П
 РЯМИЙ ПОСІВ
БЕЗ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
• З ДАТНІ СІЯТИ ПО БУДЬ-ЯКІЙ
КІЛЬКОСТІ РЕШТОК
•В
 НОСЯТЬ ДОБРИВА В РЯД ПОСІВУ,
ЗБОКУ ТА ПІД РЯДОК ПОСІВУ

РАДІ СПІВПРАЦІ З ВАМИ!
050-341-12-94
050-457-11-92

Semeato – PD-17

www.agromir-notill.com

30
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обладнання

Системи вентиляції зернових культур

Виробник – Німеччина: Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG
Офіційний представник в Україні – ТОВ «Шмельцер»: м. Миколаїв, вул. Крилова, 23-32
тел.: (050) 391-58-18 – Іван Олейник, e-mail: schmelzer@ukr.net
www.schmelzer.com.ua

Вентиляційні списи Air-Whisper, Air-Lance Economic та Air-Lance

Air
-La
nce
E

Air-Whisper

con
o

mic

Тип
Потужність двигуна вентилятора [кВт]
Об’єм повітря [мз/год]
Загальна довжина [м]
Довжина перфорованої частини труби [м]
Довжина наконечника [м]
Загальна вага з вентилятором [кг]
Діаметр перфорації [мм]
Споживана енергія [В]

Air-Lance

Універсальний протруювач насіннєвого
матеріалу Grain-Saver

Air-Whisper
0,18
250
2,5
0,8
0,25
13
1,5
220

Air-Lance Economic Air-Lance
1,1
1,5
2000
2500
2,8
3
1
1,5
0,19
0,25
25,2
36
1,5
1,5
380
380

Вологоміри та термоштанги фірми Pfeuffer
Вологомір He lite – зручний
в обігу прилад для вимірювання
вологості зерна, точний та надійний
під час збирання врожаю, процесу
сушіння та зберігання зерна.

Вентилятори
AIR
JET

П

Напівкруглі
вентиляційні
канали
Air Gigant

Телескопічні
вентиляційні
труби

ОБЛАДНАННЯ

Агро

099 211 02 07
067 644 04 44

для КАС та води admin@agropostach.com.ua
З Е Р Н ОВЕ Н ТИЛЯТО Р И
ЄМНОСТІ

остач

МОТОПОМПИ КАС / води
Широкий вибір
 США
 Японія
 Китай
– від гідравліки
– від ВВП трактора

500-1700 л./хв.

ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ КАС / ВОДИ

5 м. куб.

Електропомпа 380 В

ФІЛЬТРИ ТОНКОЇ
очистки КАС / води
70 см

200-2000 л./хв.

 на ВОДОВОЗИ
 на ОБПРИСКУВАЧІ
 на КУЛЬТИВАТОРИ
 на ЗМІШУВАЧІ
форсунки не забиваються

Пінний маркер
КОМПЛЕКТ

до будь-якого
обприскувача

ЗАПРАВКИ
Бензин
ДП
 Лічильники
 Насоси
 Фільтри
 Фільтри SEPAR

ФЕКАЛЬНІ НАСОСИ

100 м3/год.

6 м. куб.

(050) 302-46-59

Пристрій

для рівномірного
змішування

АКЦІЯ
5 м. куб.
850 л/хв.

КРАНИ З’Єднувачі
шланги і рукава

РІЗНЕ
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карданні вали
067 459 03 93

www.gerol.cn.ua

