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Шановні партнери та друзі!
Три роки тому ми почали запроваджувати зміни у нашій бізнес-моделі. Це був довгий шлях,
результатом якого стало те, що компанія трансформувалась у щось більше, ніж просто компанія-дистриб’ютор. У 2020 році компанія стала
повноправним членом глобальної сім’ї Agrii.
Agrii пропонує фермерам усього світу агрономічні сервіси та рішення. Цей підхід забезпечує
повністю інтегровану виробничу систему, засновану на наукових дослідженнях, цифрових
рішеннях та управлінні агрономією у господарствах.
Це означає, що наші клієнти як частина світового ком’юніті Agrii мають доступ до найновіших технологій, розробок, інформації та інновацій.
Ми продовжуємо розвивати експертизу та технології, щоб разом з клієнтами поділяти їхні ризики, посилюємо команду технологів та озброюємо їх можливостями діагностики та системами
супутникового моніторингу. Компанія Agrii продовжує розвивати сервісний напрям RHIZA,
що включає в себе RHIZA Digital (цифрові рішення), RHIZA Lab (лабораторні сервіси) та RHIZA
Expert (агрономічний супровід).
Ми залишаємося сфокусованими на співпраці та успіху наших партнерів, і в цьому нам допомагають спеціалісти ком’юніті Agrii з усього світу.

З найкращими побажаннями
Генеральний директор
Антон Яковенко
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Agrii пропонує:

ПРО КОМПАНІЮ
Компанія Agrii – це провідний постачальник агрономічних послуг, технологій та стратегічних рішень.
Agrii вдало поєднує багаторічний досвід агрономічної експертизи з новітніми дослідженнями та розробками в цій галузі. Компанія має на меті забезпечити
своїм клієнтам отримання високого врожаю та прибутку з кожного гектара.
Назва «Agrii» демонструє, що компанія забезпечує своїх клієнтів технологіями аграрного інтелекту
(Agri-intelligence) та інноваціями (innovations).

Agrii: КЛЮЧОВІ ФАКТИ
понад 19 років бездоганної репутації на ринку;
європейський
постачальник
унікальних
комплексних рішень та продуктів для вирощування с.-г. культур;
за рік обслуговується понад 2 500 активних
клієнтів;
16 офіційних представництв на території
України;
2 дослідницькі агрономічні центри, де щорічно проводяться тисячі незалежних випробувань як окремих продуктів, так і комплексних
технологій;
5 паспортизованих складів
швидке постачання товарів;

забезпечують

260 працівників, з них 150 – досвідчені фахівці
аграрної галузі;
постачаються тільки оригінальні продукти
від провідних виробників світу: Adama, Agrii,
BASF, Bayer CropScience, Betaseed, DSV, DVA,
Incotec, Lidea, Limagrain, Sharda Cropchem,
Sesvanderhave, Syngenta, UPL, Valagro,
Verdesian та інших.
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РОБОТУ З
ЄВРОПЕЙСЬКИМ
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ В
УКРАЇНІ

ІНДИВІДУАЛЬНІ
КОМПЛЕКСНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ
КУЛЬТУР

АГРОПОСЛУГИ:
АНАЛІЗ ҐРУНТІВ,
СУПУТНИКОВИЙ ТА
GPS-МОНІТОРИНГ
ПОЛІВ, МОНІТОРИНГ
ПОГОДНИХ УМОВ
І ПРОГНОЗУВАННЯ
ВРОЖАЮ

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ
КОНСУЛЬТАЦІЇ
СПЕЦІАЛІСТІВ
АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

ШВИДКЕ ТА СВОЄЧАСНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИТРАТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ
(НАСІННЯ, ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
ТА ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН)

БЕЗДОГАННИЙ
СЕРВІС ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ
«Агроскоп Інтернешнл» став частиною
світової групи Origin Enterprises, що
розвиває свої бізнеси під брендом «Agrii».

2020

Agrii пропонує фермерам усього світу
передові агрономічні сервіси та рішення.
Цей підхід забезпечує повністю
інтегровану виробничу систему,
засновану на наукових дослідженнях,
цифрових рішеннях та управлінні
агрономією у господарствах.

15 років роботи з українськими агровиробниками та бездоганної репутації.

2018

2015

«Агроскоп Інтернешнл» – перший та
єдиний європейський постачальник
в Україні. Компанія входить до топ-3
постачальників України.
Територіальна присутність компанії у
кожному регіоні країни: 16 офіційних
представництв та 15 паспортизованих
складів для зберігання продукції.
Штат компанії – 350 кваліфікованих
працівників.
Відкриття 2-х дослідницьких агрономічних
центрів: Західного (с. Настасів Тернопільського району Тернопільської області)
та Східного (м. Жовті Води, на межі
Кіровоградської та Дніпропетровської
областей).
Впроваджується новий напрям бізнесу –
агроконсалтинг.

2014

Об’єднання ТОВ «Агроскоп Україна» з
міжнародною групою Origin Enterprises
LLC. Заснування компанії «Агроскоп
Інтернешнл».
Відкрито представництва в усіх регіонах
України, сформований надійний портфель
послуг та рішень.

Створення ТОВ «Агроскоп Україна».

2002

Основний вид діяльності – дистрибуція.
Відкриття першого представництва
компанії у м. Тернополі. Перший штат
налічував 7 осіб.
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RHIZA –
зрозумілі
агрорішення

www.rhiza.com.ua

СЕРВІСИ
Сервіси RHIZA дають можливість детальніше планувати бюджет, заощаджувати кошти, підвищувати прибутковість, посилювати контроль за якістю закуплених
матеріалів.

Господарства, які стабільно досягають високих показників урожайності, технічного й технологічного розвитку, прибутковості, планують свої дії та аналізують
отриманий результат. Саме тому невід’ємною частиною
їхнього успіху є точна аналітика: агрохімічне обстеження поля, оцінка якості мінеральних добрив та меліорантів, насіннєвого матеріалу та інших ресурсів, необхідних для вирощування с.-г. культур.

З сервісами RHIZA клієнт отримує кваліфіковану
агрономічну підтримку у впровадженні сучасних ефективних рішень.

СЕРВІС «АГРОХІМІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПОЛЯ»
Обравши сервіс «Агрохімічне обстеження поля», господарство отримує:
 Визначення потенційної врожайності запланованих
культур.
 Рекомендації щодо системи живлення з врахуванням
потенційних можливостей поля.
 Рекомендації щодо покращення родючості ґрунту.
 Консультаційний супровід від агрохіміка,
ґрунтознавця.
Переваги сервісу «Агрохімічне обстеження поля»
+ Збільшення урожайності / зниження собівартості
вирощеної продукції. З досвіду Agrii економія досягає
10–15%.
+ Постійна підтримка спеціалістів RHIZA.

Сервіс складається з таких етапів:

+ Можливість впровадження диференційованого внесення добрив та змінних норм висіву як важливих елементів точного землеробства.

Оцінка неоднорідності та зонування поля за сучасними методиками з урахуванням природних
геоморфологічних неоднорідностей за індексами
NDVI, SOB, показниками електропровідності та ін.

+ Доступ до світових практик в управлінні системами
удобрення.

Відбір ґрунтових зразків з прив’язкою до системи
GPS-координат.
Аналіз зразків ґрунту в сучасній стандартизованій агрохімічній лабораторії RHIZA відповідно до
пакета обстеження.
Агрохімічний висновок з оцінкою обмежувальних факторів поля та рекомендаціями щодо
оптимізації системи живлення під запланований
урожай, а також покращення стану ґрунту.

RHIZA – зрозумілі агрорішення!
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Обґрунтування економічної ефективності
використання агрохімічних сервісів
1. Оптимізація системи живлення
Планова урожайність - 10 т/га
Азотне живлення – 150 кг д.р./т

КУКУРУДЗА
Удобрення господарства

Забезпеченість елементами
живлення згідно з агрохімічним
аналізом

Удобрення згідно з агрохімічним
аналізом

P

К

P

52

52

Дуже висока

Середня

25

51

Стартова
потреба

На формування
основної
продукції

Амофос
10:52
50 кг/га

Калій
хлористий
100 кг/га

$30

$40

Діамофоска 10:26:26
200 кг/га

К

Р

$104

К

Фактична урожайність – 11,8 т/га
Економія на добривах – $34 з 1 га

СОНЯШНИК

3 т/га

Удобрення господарства

Забезпеченість елементами живлення
згідно з агрохімічним аналізом

Удобрення згідно з
агрохімічним аналізом

N

P

K

N

P

K

S

N

S

44

26

26

Середня

Дуже
висока

Дуже
висока

Дуже
висока

24

9

Діамофоска 10:26:26
100 кг/га +селітра 100 кг/га

Потреба:
24 кг/га

Відсутня
потреба

Відсутня
потреба

Потреба:
9 кг/га

$77

Сульфат амонію
100 кг/га
$24

Фактична урожайність – 2,9 т/га
Економія на добривах – $53 з 1 га

2. Максимальна реалізація потенціалу поля
при використанні підвищених норм добрив
Ріпак озимий

Потенціал
урожайності поля,
враховуючи аналізи
ґрунту –
5 т/га

Внесення добрив,
потенційна прогнозована
врожайність

Ріпак озимий

N 220

Традиційна планова
урожайність
господарства –
3,5 т/га

P 70
K 65
S 45

$2100 з 1 га

Внесення добрив,
запланована
врожайність
N 160
P 55
K 45
S 30

$1470 з 1 га

$300

Додатковий прибуток на 1 га – $570
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$240

СЕРВІС «АГРОХІМІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПОЛЯ». ПАКЕТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Комплексність – головний фактор успішного
агрохімічного обстеження.
Такий підхід дає можливість:
+ Оптимізувати використання ґрунтових ресурсів.
+ Визначити шляхи підвищення продуктивності поля.
+ Локально відкоригувати систему живлення.
Пакет досліджень підбирається залежно від стану
поля, попередньої діагностики поля, технічних
можливостей господарства, середньобагаторічної
продуктивності поля, попередньо діагностованих
обмежувальних факторів.
ПАКЕТ АНАЛІЗУ

Basic

Basic Plus

Premium

Premium Plus

Premium PRO

ph, гумус, мехнічний склад
NPK
S
Ca Mg
Zn, Cu, Mn, B
ємність катіонного обміну (ЄКО);
сума насичених основ
Co, Mo, Fe

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

ІНШІ ЛАБОРАТОРНІ СЕРВІСИ
+ Аналіз ґрунту на додаткові показники:

+ Діагностика життєздатності рослин озимих культур.
+ Дослідження наявності фітотоксичності ґрунту на
заплановану культуру.

• Кислотність активна, обмінна, гідролітична.
Визначення потреби в проведенні меліоративних
заходів (вапнування). Розрахунок норм
меліоративних препаратів.

+ Аналіз добрив на вміст діючої речовини.
+ Аналіз води та оцінка її придатності для обприскування посівів / поливу із рекомендаціями.

• Гранулометричний склад ґрунту.
• Загальні форми азоту, фосфору та калію.

+ Аналіз органічних добрив, розрахунок норм внесення
під культуру.

• Засоленість, визначення потреби в гіпсуванні.
Розрахунок рекомендаційних норм меліоранту.
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СЕРВІС «ФІТОПАТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ»
Фітопатологічний аналіз включає:

Мікробіологічне дослідження ґрунту

Консультацію щодо відбору зразків рослини/ґрунту або відбір зразків спеціалістом RHIZA.

Дослідження мікробіологічного складу ґрунту, який
представлений різноманіттям корисних, патогенних
та умовно-патогенних мікроорганізмів грибкового та
бактеріального походження.

Високоточну діагностику матеріалу на сучасних
приладах.

Призначення: отримання достовірної інформації про
різноманітність наявної в зразку ґрунту мікрофлори.
З’ясування, яка група мікроорганізмів є найбільш
агресивною та найпоширенішою; відстеження
динаміки мікробіологічних процесів протягом певного
періоду, зміни культури, яка вирощується, або після
проведення агротехнічних заходів, заходів хімічного
захисту тощо.

Інформацію про спектр наявних збудників хвороб
та ступінь їх поширення.
Висновки за результатами діагностики.
Рекомендації щодо проведення необхідних заходів
за результатами діагностики.
Переваги фітопатологічного аналізу

Клієнт отримує: експертні висновки, рекомендації
згідно з дослідженнями щодо покращення корисної
мікрофлори, розроблення довгострокових стратегій
щодо екологізації виробництва та вироблення
природного імунітету ґрунтового комплексу до
розвитку фітопатогенної мікрофлори.

+ Запобігання появі «проблеми» або оперативне реагування на «проблему».
+ Точне діагностування збудників,
аналізування причини їх поширення.
+ Підбір системи захисту прицільно під кожне поле
та культуру, з обґрунтуванням.

Послуга корисна для тих, хто долучається до
екологічного вирощування.

+ Запобігання неефективному використанню коштів,
підвищення продуктивності.
За допомогою сервісу «Фітопатологічний аналіз»
можна отримати достовірну інформацію щодо
наявності шкідливих організмів на таких об’єктах:
+ рослина;
+ ґрунт;
+ насіння;
+ субстрати;
+ продукція зберігання.

Сервісні рішення RHIZA Lab та RHIZA Digital

СЕРВІС «КОМПЛЕКСНА НАСІННЄВА ДІАГНОСТИКА»
+ Можливість завчасно відреагувати на стан партії
насіння та провести необхідні заходи (доочистка,
досушка, фумігація та ін.).

Комплексна насіннєва діагностика включає:
Консультування щодо відбору або відбір
спеціалістом насіннєвих зразків.

+ Вибір протруйників під кожну партію насіння, точний
розрахунок норми висіву, запобігання зайвим
економічним витратам та ризикам.

Дослідження усіх необхідних показників для
насіннєвого матеріалу.
Висновки про відповідність отриманих результатів
вимогам чинних стандартів.
Рекомендації щодо доробки партії насіння,
обґрунтування та підбір протруйника.
Переваги послуги
«Комплексна насіннєва діагностика»
+ Супровід та підтримка у відборі середнього зразка
з партії насіння.
+ Оперативна та достовірна інформація про стан
насіннєвого матеріалу.
+ Рекомендації, розроблені індивідуально під кожну
партію насіння.
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СЕРВІС «АГРОНОМІЧНИЙ СУПРОВІД»
Агрономічний супровід включає такі елементи:
 Технологічний супровід вирощування с.-г. культур
протягом всього періоду.
 Оцінка та рекомендації щодо складання технологічних карт вирощування.
 Агротехнологічна експертиза поля.
 Підбір оптимального листового підживлення за допомогою сервісу «Функціональна діагностика рослин».
 Фітомоніторинг поля протягом всього сезону.
Переваги послуги «Агрономічний супровід»
+ Підтримка команди агрономічних експертів з практичним стажем від 10 років.
+ Індивідуальний підхід до клієнта, що дає змогу враховувати стан технічного забезпечення, природно-кліматичні умови (ґрунт, волога, погода тощо) при
супроводі та наданні рекомендацій.
+ Практичні рішення, спрямовані на отримання результату.
+ Доступ до інноваційних технологій, міжнародних практик, сучасних лабораторій.
+ Отримання агрономічного досвіду та знань від експертів.

СЕРВІС «РІШЕННЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА RHIZA SCRIPT»
КАРТОГРАМА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ПОЛЯ НА ЗОНИ
НЕОДНОРІДНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ

Сервісні рішення RHIZA Lab
та RHIZA Digital

Сервіс RHIZA Script включає такий набір сервісів:
 Аналіз рівня господарства у сфері точного землеробства –
технічний та технологічний.
 Складання дорожньої карти господарства у сфері точного
землеробства.
 Обмір і створення точних контурів полів (з координатами
GPS).
 Виділення неоднорідних зон на основі електропровідності
ґрунту, індексу SOB, карт рельєфу та індексів NDVI.
 Визначення потенціалу зон поля та розроблення системи
живлення відповідно до потенціалу зони в цифровій платформі Contour.
 Агрохімічне обстеження поля з картами розподілу елементів живлення.
 Карти аналізу переущільнених ділянок поля.
 Створення диференційованих карт на техніку:
• карти зі змінними нормами висіву насіння;
• карти диференційованого внесення добрив;
• карти диференційованого застосування ЗЗР.
 Практичне застосування карт диференційованого внесення
в господарстві.
 Підключення до системи супутникового моніторингу за
посівами.
 Аналітика стану посівів з БПЛА-технологіями.
Переваги сервісу «Сервіс RHIZA Script»
+ Оптимізація витрат на виробництво с.-г. продукції (насіння,
добрива, ЗЗР). Зниження собівартості виробленої 1 т продукції.
+ Підвищення продуктивності поля.
+ Підтримка компанії з командою агрономічних експертів з
практичним стажем від 10 років.
+ Індивідуальний підхід до клієнта, що дає змогу враховувати
стан технічного забезпечення, природно-кліматичні умови
(ґрунт, волога, погода тощо) при супроводі та наданні рекомендацій.
+ Партнерство з міжнародними провідними компаніями.
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СЕРВІС «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

Цифрова платформа Contour – практичний
інструмент впровадження точного землеробства
Це новий інформаційний сервіс із комплексом інструментів для моніторингу с.-г. підприємства та впровадження
точного землеробства.
Переваги сервісу цифрової платформи «Contour»
+ Систематизація посівних площ на моніторі, можливість перегляду на одному екрані.
+ Отримання точного прогнозу погодних даних на 10
днів.
+ Високоточні знімки з високою роздільною здатністю.
+ Виявлення «проблемних» або відстаючих зон поля для
подальшого ідентифікування проблеми.
+ Синхронізація з мобільним додатком з GPS-навігацією для планування маршрутів обстежень.
+ Ефективні моделі живлення с.-г. культур.
+ Прогнозування та планування урожайності по кожній
ділянці поля.
+ Спільний моніторинг полів агронома-консультанта
Agrii та спеціалістів господарства.
+ Практичний інструмент застосування результатів
аналізу ґрунту.
+ Практичні інструменти для створення карт-завдань
для диференційованого внесення добрив та посіву.

Що отримує клієнт, який обирає сервіс «Contour»?
 Моніторинг, прогноз та аналітику погодних даних
щодо господарства.
 Оцінку доступності поля для обробки технікою / обприскування.
 Індекси NDVI, накопичення хлорофілу із супутникових
знімків протягом вегетації.
 Моніторинг за динамікою росту рослин.
 Картування аналізів ґрунту та рівня забезпеченості
різних ділянок поля.
 Оцінку потенціалу продуктивності кожної зони поля.
 Моделі розрахунку добрив під заплановану урожайність відповідно до потенціалу зони та поля загалом.
 Формування карт-завдань щодо внесення добрив /
посіву/ЗЗР зі змінними нормами.
 Прогнозування урожайності за полями і культурами.
 Використання Мобільного Додатку для обстеження
полів та зручного моніторингу ситуації на полях.
 Створення журналу історії поля.
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Цифрова програма Contour включає:
Погодний модуль

Комп’ютерна модель прогнозує погоду, використовуючи дані найближчої метеостанції
(близько 400 по Україні, і ця кількість зростає),
а також топографічні та супутникові дані. Точність розрахункових кліматичних даних – до 1 км.
Погодний модуль визначає такі параметри:
+ температура та опади – їх зміна/кількість/накопичення;
+ швидкість вітру (2 м від поверхні) – ця інформація допомагає прийняти рішення щодо можливості обприскування (чи не занадто сильний вітер).

Вологість листової поверхні
HUMIDITY

Це метеорологічний параметр, який свідчить про наявність роси та опадів, що залишаються на листковій
пластині. Він є ключовим фактором, що впливає на виникнення і розвиток грибкових і бактеріальних хвороб,
більшість з яких розвивається лише за умови вологої листкової пластинки.
Цю інформацію можна застосувати в агрономії при:
+ прогнозуванні розвитку хвороб і шкідників;
+ внесеннні добрив;
+ внесенні ЗЗР.

Вологість та температура верхнього шару ґрунту

Contour надає інформацію щодо прогнозу вологості і температури ґрунту. Модель, що будує прогнози, використовує локальну погоду, якості ґрунту, топографію і характеристики вегетації для обчислення фізичних
процесів, які впливають на переміщення вологи і тепла в шарах ґрунту.
Прогноз доступний у двох режимах:
+ на 14 днів (дані за попередні 7 днів, прогноз на 6 днів уперед від поточної дати);
+ на 100 днів (дані за попередні 3 місяці, прогноз на 10 днів від поточної дати).
Дані можна переглядати за глибиною ґрунтового шару від 0 до 10 см.
Застосування: для прийняття рішень щодо термінів посіву, операцій з обробітку ґрунту та внесення добрив.

Супутникові дані

Contour забезпечує агронома додатковою парою «очей», щоб побачити свої поля в інфрачервоному спектрі, використовуючи знімки NDVI. Contour також забезпечує агрономів та власників господарств додатковою
парою «рук» для оцінки продуктивності поля та культури. Для цього використовуються знімки із супутникового радара (SAR).

Сервіс Contour забезпечує доступ до відображення
таких індексів у межах поля:

Зображення яскравості ґрунту (SOB) – SOB показує різницю в типах ґрунту на полі шляхом сканування поля під час його висихання. Це забезпечує
базу для створення зон з метою диференційованого підходу при внесенні добрив, посіві, внесенні ґрунтових гербіцидів.
Нормалізований індекс різниці вегетації (NDVI) – зображення NDVI відтворює вегетацію та показує зміни біомаси в рослинах, що ростуть на полі.
Це допомагає оцінити культуру та її розвиток протягом усього сезону та висвітлює будь-які проблеми, які виникають у польових умовах.
NDVI-Early – NDVI-Early також відображає вегетацію та використовується
на ранніх стадіях вирощування і виділяє більше варіацій (порівняно з NDVI),
коли культури менш розвинені.
Індекс вегетації зеленого хлорофілу (GCVI) – зображення GCVI чутливі до
кількості хлорофілу в рослині і можуть фіксувати відмінності дефіциту поживних речовин, які корелюються з
урожаєм. Цей індекс використовується також для прийняття рішення і створення карт-завдань для диференційованого застосування десикантів чи інших продуктів для вирішення проблем на полі.
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Картування поля за рівнем забезпеченості елементами живлення

Відображення індексів забезпеченості зон поля за елементами живлення та показниками родючості.
Дає змогу порівнювати фактичний стан розвитку рослин із факторами родючості ґрунту та визначати кореляції між ними для ефективного управління продуктивністю поля.

Створення карт-завдань для диференційованого внесення
+ За його допомогою ми можемо створювати карти-завдання для диференційованого внесення добрив під
заплановану урожайність щодо різних зон поля за результатами аналізу ґрунту та потенціалу зони поля.
+ Створення карт-завдань для диференційованого внесення азотних добрив за супутниковими зображеннями індексів NDVI, GCVI.
+ Створення карт-завдань для диференційованого внесення пестицидів на основі індексів здоров’я рослин
в полі (NDVI, GCVI) та вмісту органічної речовини (SOB, картограма розподілу вмісту гумусу тощо).

Створення системи живлення для кожної ділянки поля і культури
+ Визначення потенціалу та цільової урожайності
для кожної зони поля.
+ Створення системи живлення для кожної ділянки
поля та культури.
+ Практичне використання результатів аналізу
ґрунту для складання системи живлення.
+ Отримання звіту щодо потреби в добривах
(видах, кількості).
+ Створення карт-завдань для техніки для кожного
поля щодо диференційованого внесення добрив
для всієї системи живлення.

RHIZA | Досвід диференційованого внесення добрив
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ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ
Авальований вексель
Переваги використання авальованого векселя для сільськогосподарського виробника:
+ відстрочка платежу на 6–9 місяців за ціною фінансування нижчою, ніж вартість банківського або товарного
кредиту;
+ оплата за продукцію здійснюється наприкінці строку дії векселя;
+ захист від валютних ризиків;
+ отримання супроводу від Agrii при оформленні, авалюванні та погашенні векселя(-ів).

Схема роботи з векселем

2

Контракт / відвантаження продукції

4
1

3

Отримання
ліміту на
авалювання векселів

Перелік банків, векселі
яких приймаються до оплати

Передача векселя в
рахунок отриманої
продукції
Передача
векселя
виробнику

Аваль
векселя

5

+ Райффайзен
Банк Аваль

+ ПУМБ

+ Креді Агріколь Банк

+ Ощадбанк

+ УкрСиббанк

6

+ ПроКредит Банк

Погашення векселя через
6-9 місяців

+ Дойче Банк ДБУ
КРЕДИТОРВИРОБНИК

Банк

+ ІНГ Банк Україна

+ Укрексімбанк
+ Альфа-Банк
+ Агропросперіс Банк
+ Мегабанк

+ Кредобанк
+ ОТП Банк

Аграрна розписка

Аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити кошти на визначених у ньому умовах.
Характеристики системи аграрних розписок:
Інструмент кредитування

АГРАРНА
РОЗПИСКА

Безумовне зобов’язання

Спрощена процедура
стягнення

Прив’язка до конкретної
земельної ділянки

Як це працює?

Переваги аграрних розписок
для сільгоспвиробника:

1 Поставлений товар
Оформлення аграрної розписки
2 у нотаріуса, реєстрація в Реєстрі
аграрних розписок
Поставка
3 сільськогосподарської
продукції або виплата коштів

Зобов’язання, забезпечення
та їх реєстрація в одному
документі

+ cпрощений доступ до фінансових та

або

матеріально-технічних ресурсів;

КРЕДИТОРВИРОБНИК

+ зменшення залежності від кредитів та

збільшення обсягу заставного капіталу;

+ застава – майбутній урожай;

4 Повернення виконаної

+ швидке оформлення.

аграрної розписки
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Кукурудза

1 Технологічний супровід

19

2 Асортимент насіння

20

3 Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння

28

4 Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин 28
5 Асортимент продуктів для захисту рослин

29

6 Система живлення та захисту

31

17

18

Технологічний супровід вирощування
кукурудзи на зерно від Agrii

До збирання
попередника

СЕРВІС

РЕЗУЛЬТАТ

Зонування поля за допомогою
супутникового моніторингу.

Визначення ділянок
неоднорідності поля.

Електро-кондуктивне сканування поля.
Агрохімічне обстеження ґрунту.
Після збирання
попередника

Передпосівний
період

Сівба

Сходи –
10-й листок

Від 10-го листка до
фізіологічної стиглості

Оптимізація системи
живлення рослин.

Визначення ущільнення ґрунту.

Формування і аналіз карт пошарового
ущільнення ґрунту. Надання рекомендацій
щодо глибини обробітку ґрунту та складання
карт завдань для техніки.

Підбір гібрида залежно від потенційної родючості ґрунту поля.

Перелік рекомендованих гібридів для
вирощування на конкретному полі.

Оцінка фітосанітарного стану.

Надання рекомендацій щодо системи
захисту від шкідливих організмів.

Визначення строків, густоти
та глибини посіву.

Карта завдань для посівних агрегатів.

Контроль якості сівби.

Надання рекомендацій щодо
налаштування посівних агрегатів.

Оцінка стану сходів культури.

Надання рекомендацій щодо внесення
антистресантів, стимуляторів
і мікродобрив.

Супутниковий моніторинг
стану посівів.

Визначення зон неоднорідності поля для
диференційованого застосування ЗЗР.

Лабораторний аналіз та функціональна діагностика рослин.

Рекомендації щодо коригувань системи
живлення.

Оцінка наявності шкідників.
Оцінка забур’яненості посівів із
застосуванням БПЛА.

Надання рекомендацій щодо застосування
пестицидів.

Фітосанітарний
моніторинг посівів.

Стан та прогнозування розвитку посівів.
Рекомендації щодо захисту посівів від
шкідливих організмів.

Супутниковий
моніторинг посівів.

Повна стиглість

Моніторинг динаміки
дозрівання зерна.

Рекомендації щодо застосування
десикантів та термінів збирання гібридів.

Збирання

Оцінка якості збирання,
аналіз карт урожайності поля.

Рекомендації щодо налаштування комбайна
під окремі гібриди.
Рекомендації щодо вдосконалення технології
вирощування культури на цьому полі на
наступний сезон.
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ГІБРИД КУКУРУДЗИ ЖАКЛІН
ФАО 240

•
•
•
•

Призначення: зерно
Група стиглості: середньоранній
Тип зерна: проміжний

Толерантний до летючої сажки
Хороші агрономічні характеристики
Висока толерантність до холодних стресів
Придатний для монокультури

Агрономічні характеристики
Середня висота рослини (максимальна) 270 (355)
Середня кількість рядів у качані

14-16

Середня кількість зерен у ряду

31

5

6

7

8

9

Потенціал урожайності зерна у
своїй групі стиглості
Швидкість вологовіддачі
Толерантність до пухирчастої
сажки
Стійкість до полягання
Толерантність до посухи та
інших стресових факторів
Толерантність до фузаріозу
Енергія початкового росту

Рекомендації
Можливе подвійне використання зерно/силос.
Придатний для різних технологій обробітку ґрунту.

Рекомендована густота на момент збирання
Зона достатнього зволоження: 75-85 тис./га.
Зона недостатнього зволоження: 60-70 тис./га.
Засушлива зона: 50-55 тис./га.
№

Країна випробування

Рік

Регіон

1
2
3
4
5
6
7
8
9

France
Ukraine
Poland
Germany
Poland
France
Germany
Ukraine
Ukraine

2019
2019
2018
2019
2018
2019
2019
2018
2018

GOUILLONS
KHMEL'NYTSKIY region
Kruszwica
SAERBECK
Dabrowka
ALENCON
SAERBECK KORN 4 rows (ZZZ)
PISKY
SOKIL'CHA

20

Урожайність, т/га на
базову вологість 15%
13,81
13,06
12,46
10,53
10,95
10,78
10,53
11,78
11,71

ГІБРИД КУКУРУДЗИ ЛГ30273
LG30273

•
•
•
•
•

ФАО 260

Призначення: зерно, крупа
Група стиглості: середньоранній
Тип зерна: кременисто-зубоподібний

Агрономічні характеристики
Середня висота рослини (максимальна) 270 (340)
Середня кількість рядів у качані

14-16

Цвітіння як у Адевей, ЛГ3258 + 1 день
Висока толерантність до летючої сажки
Не схильний до пасинкування
Висока стійкість до полягання

Урожайність (ц/га)
115,5
Низький
стрес
118,3

88,1
Середній
стрес
89,0

65,8
Високий
стрес
71,4

В середньому
за випробуваннями

ЛГ 30273

21

Швидкий стартовий ріст
Вологовіддача на рівні зубовидних конкурентів
Стабільний за різних умов
Швидка вологовіддача і висока продуктивність
Використовується на крупу промисловістю
в Польщі та Франції

ГІБРИД КУКУРУДЗИ ЛГ31330
LG31330

•
•
•
•

ФАО 320

Призначення: зерно
Група стиглості: середньопізній
Тип зерна: зубовидний

Висока адаптивність і стабільність
Висока толерантність до основних хвороб
Висока толерантність до посухи
Нова зірка в сегменті

Агрономічні характеристики
Середня висота рослини (максимальна) 255 (320)
Середня кількість рядів у качані

16-18

Середня кількість зерен у ряду

38-40

5

6

7

8

9

Потенціал урожайності зерна у
своїй групі стиглості
Швидкість вологовіддачі
Толерантність до пухирчастої
сажки
Стійкість до полягання
Толерантність до посухи та
інших стресових факторів
Толерантність до фузаріозу
Енергія початкового росту

Рекомендації
Рекомендований для півдня полісся, лісостепу
і півночі степу. Можливе використання на
повторних посівах

Рекомендована густота на момент збирання
Зона достатнього зволоження: 70-75 тис./га.
Зона недостатнього зволоження: 60-70 тис./га.
Засушлива зона: 45-55 тис./га.
№

Країна випробування

Рік

Регіон

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Spain
France, Vienne
Slovakia, Banskobystrický
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine

2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2019

DUERO Burganes YT Rep1 (ZZZ)
Les Ormes
Rimavské Janovce
Житомирська обл
Житомирська обл
Хмельницька обл.
Вінницька обл.
Чернігівська обл.
Житомирська обл

22

Урожайність, т/га на
базову вологість 15%
17
17
16
14
12
12
12
11
13

ГІБРИД КУКУРУДЗИ ЛГ31388
LG31388

•
•
•
•
•

ФАО 360

Призначення: зерно
Група стиглості: середньостиглий
Тип зерна: зубовидний

Надійний партнер агронома
Висока толерантність до основних хвороб
Гарна якість зерна
Стабільно вирівняний качан за величиною
Екологічно-пластичний

Агрономічні характеристики
Середня висота рослини (максимальна) 251 (350)
Середня кількість рядів у качані

16-18

Середня кількість зерен у ряду

38

5

6

7

8

9

Потенціал урожайності зерна у
своїй групі стиглості
Швидкість вологовіддачі
Толерантність до пухирчастої
сажки
Стійкість до полягання
Толерантність до посухи та
інших стресових факторів
Толерантність до фузаріозу
Енергія початкового росту

Рекомендації
Рекомендований для центру та півдня України.
Можна використовувати як монокультуру.

Рекомендована густота на момент збирання
Зона достатнього зволоження: 70-75 тис./га.
Зона недостатнього зволоження: 60-70 тис./га.
Засушлива зона: 45-55 тис./га.
№

Країна випробування

Рік

Регіон

1
2
3
4
5
6
7

Spain
France, Vienne
Slovakia, Banskobystrický
France, Bas-Rhin
France, Ain
France, Bas-Rhin
Ukraine

2018
2019
2019
2018
2019
2017
2019

DUERO Burganes YT Rep1 (ZZZ)
Les Ormes
Rimavské Janovce
Marckolsheim
MACRO GRAIN G4 G5 Pérouges (01)
Marckolsheim 67 4rgs (67)
Zhytomyrska region
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Урожайність, т/га на
базову вологість 15%
17
17
16
16
15
15
14,3

ФАО 270

СЕЗОН 2021

ТІЛЬКИ В Agrii

РЖТ АТРАККСІОН
ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

16-18

38-42

320-340

Характеристики
• Тип гібрида:
• Тип зерна:

Рекомендована густота на момент
збирання, тис./га

інтенсивний

30

кременисто-зубовидний

50

60

70

80

Полісся
Лісостеп
Лісостеп південний
Степ

Агрономічні характеристики
більша чутливість

40

Рекомендовані строки посіву
більша стійкість

5 6 7 8 9

Оптимально ранній
Оптимальний
Оптимально пізній

Початкові темпи росту
Холодостійкість

8-10 °С
10-12 °С
12-14 °С

* Температура ґрунту на глибині заробки насінини.

Посухостійкість
Стійкість до фузаріозу

Cильні сторони
• Високий потенціал урожаю
• Лідер у своїй групі стиглості
• Толерантний до посухи
• Швидкий стартовий ріст
• Висока холодостійкість

24





ФАО 290

СЕЗОН 2021

ТІЛЬКИ В Agrii

РЖТ ЕККСКІ
ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

16-18

40-44

320-340

Характеристики
• Тип гібрида:

інтенсивний

• Тип зерна:

зубовидний

• Вирощування в монокультурі:

так

• Вирощування за мінімального обробітку:

так

Рекомендована густота на момент
збирання, тис./га
30

50

60

70

80

Полісся
Лісостеп
Лісостеп південний
Степ

Агрономічні характеристики
більша чутливість

40

Рекомендовані строки посіву
більша стійкість

5 6 7 8 9

Оптимально ранній
Оптимальний
Оптимально пізній

Початкові темпи росту
Холодостійкість

8-10 °С
10-12 °С
12-14 °С

* Температура ґрунту на глибині заробки насінини.

Посухостійкість
Стійкість до фузаріозу

Cильні сторони
• Високий потенціал урожаю
• Лідер у своїй групі стиглості
• Толерантний до посухи
• Швидкий стартовий ріст
• Висока холодостійкість
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ФАО 320

СЕЗОН 2021

ТІЛЬКИ В Agrii

РЖТ РЕАККСІОН
ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

16-18

32-36

340-360

Характеристики
• Тип гібрида:

інтенсивний

• Тип зерна:

зубовидний

• Вирощування в монокультурі:

так

• Вирощування за мінімального обробітку:

так

Рекомендована густота на момент
збирання, тис./га
30

50

60

70

80

Полісся
Лісостеп
Лісостеп південний
Степ

Агрономічні характеристики
більша чутливість

40

Рекомендовані строки посіву
більша стійкість

5 6 7 8 9

Оптимально ранній
Оптимальний
Оптимально пізній

Початкові темпи росту
Холодостійкість

8-10 °С
10-12 °С
12-14 °С

* Температура ґрунту на глибині заробки насінини.

Посухостійкість
Стійкість до фузаріозу

Cильні сторони
• Високий потенціал урожаю
• Лідер у своїй групі стиглості
• Толерантний до посухи
• Швидкий стартовий ріст
• Висока холодостійкість
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310

320

350

350

350

380

390

400

ЛГ 30308

ЛГ 31330

ЛГ 30352

ЛГ 31377

ЛГ 3350

Джоді

ЛГ 31388

ЛГ 31415

270

ЛГ 31272

Група стиглості

27

середньостиглий

середньостиглий

середньостиглий

середньостиглий

середньостиглий

середньостиглий

середньостиглий

14-18

16-18

кременистозубоподібний
кременистозубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

14-16

16-18

14-16

14-16

16-18

14-16

14-16

кременистозубоподібний

зубоподібний

14-16

14-16

кременистозубоподібний
зубоподібний

14-16

кременистозубоподібний

38

38

34

34

34

34

34

36

34

34

32

32

32

320

300

310

330

280

330

320

320

350

250

290

310

270

9

9

8

9

8

9

8

9

9

9

9

9

8

8

8

9

9

8

8

7

9

8

8

7

8

9

7

7

8

9

9

8

9

9

8

9

9

9

9

9

9

8

7

9

8

9

8

8

8

8

9

8

9

8

8

8

9

9

9

9

9

9

8

8

9

8

8

8

9

8

8

8

8

8

8

8

9

8

8

8

8

7

9

7

8

8

8

8

так

так

так

так

Силос

середньостиглий

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

Тип зерна

290

260

ЛГ 30273

Середня кількість
рядів у качані

14-16

Середня кількість
зерен у ряду

кременистозубоподібний

середня маса
1000 зерен у гр.

середньоранній

Потенціал
урожайності зерна
у своїй групі стиглості

Адевей

240

Гібрид

Жаклін

Швидкість
вологовіддачі

9

Толерантність
до пухирчастої сажки

8

Стійкість
до полягання

9

Толерантність
до посухи та інших
стресових факторів

250

Толерантність до
фузаріозу

30

Енергія початкового
росту

14-16

Крупа

кременистозубоподібний

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

Зерно

середньоранній

70-75

70-75

70-75

70-75

70-75

70-75

85-95

70-8

70-80

75-85

70-80

75-85

70-80

Рекомендована
густота до збирання,
зерно/силос у зоні
достатнього
зволоження, тис./га

280

220

60-70

60-70

60-65

60-70

60-70

60-70

70-75

60-70

60-70

60-70

60-70

60-70

60-70

Рекомендована
густота до збирання,
зерно/силос у зоні
недостатнього
зволоження, тис./га

ЛГ 30315

ФАО

ЛГ 30215

Асортимент гібридів кукурудзи «Лімагрейн»

45-50

45-55

45-50

45-50

45-55

45-55

45-50

45-50

45-50

50-55

50-55

50-55

50-55

Рекомендована густота до збирання, зерно/
силос у засушливій
зоні, тис./га

Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/т Спектр дії

Аліос 30% т.к.с.

BASF

1,0–2,0

Вітавакс 200 ФФ 40 % в.с.к.

UPL

2,0–3,0

Іншур Перформ 12 % к.с.

BASF

0,5

летюча та пухирчаста сажки, фузарiозна, гельмiнтоспорiозна кореневi гнилi, плiснявiння насiння
летюча та пухирчаста сажки, кореневi та стебловi гнилi, плiснявiння
насiння
летюча та пухирчаста сажки, кореневі гнилі, пліснявіння насіння

Максим 2,5 % т.к.с.

Syngenta

1,0

стеблові й кореневі гнилі

Максим ХL 035 FS т.к.с.

Syngenta

1,0

стеблові й кореневі гнилі, пліснявіння насіння

Редіго М 12% т.к.с.

Bayer CropScience

1,0–1,8

Роялфло 48% в.с.к.

UPL

2,5–3,0

летюча сажка, фузаріозні, пітіозні та гельмінтоспоріозні кореневі
гнилі
стеблові і кореневі гнилі, плiснявiння насiння

Февер 30 %, т.к.с.

Bayer CropScience

0,6–0,9

летюча сажка, кореневі гнилі

Мідер Про 60 % т.к.с.

Sharda Cropchem

5,0-7,0

Гаучо 60 % т.к.с.

Bayer CropScience

5,0–6,0

дротяники, несправжні дротяники, чорнотілка,
шведська муха, попелиця, блішки
комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів

Космос 25 % т.к.с.

BASF

4,0

комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів

Круїзер 35 % т.к.с.

Syngenta

6,0–9,0

комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів

Пончо 60 % т.к.с.

BASF

1,4–3,5

комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів

Сідопрід 60 % т.к.с.

Adama

8,0

комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів

Сонідо® 400 FS, TH

Bayer CropScience

9,0–10,0

дротяники, несправжні дротяники, шведська муха

50 г/п.о

сухе добриво-про/пребіотик для обробки насіння з умістом
амінокислот, вітамінів, фітогормонів та комплексом
природньої мікробіоти ґрунту
Цинк для розвитку коренів і проростків

Протруйники фунгіцидної дії

Протруйники інсектицидної дії
ТІЛЬКИ В Agrii

Мікроелементи та стимулятори росту			
VITAMIN O7

ТекМаш

Фолік Супер Zn

Agrii

0,5–1,0

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин
Назва продукту

Виробник

Норма, кг, л/га Спектр дії

Leanum

ТекМаш

1,0–2,0

ЙелдОН

Valagro

1,0–2,0

добриво-про/пребіотик з комплексом корисної ґрунтової мікрофлори,
гуміновими й фульвовими кислотами, амінокислотами
Біоактиватор врожаю, комплекс екстрактів водоростей, рослин

Фолік Аміновігор

Agrii

0,5–1,5

Комплекс амінокислот рослинного походження (13,3%), мікроелементи

Мегафол

Valagro

0,5–1,5

Комплекс амінокислот рослинного походження (28%), бетаїни, полісахариди

Фолік Макро

Agrii

1,0–2,0

Універсальне суспензійне NPK-добриво

Плантафол 20:20:20

Valagro

1,5–2,0

Універсальне NPK-добриво

Плантафол 10:54:10

Valagro

1,5–2,0

NPK-добриво з високим умістом фосфору

Стимулятори
ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii

NPK-добрива
ТІЛЬКИ В Agrii

Добрива з мікроелементами			
Фолік Мікро

Agrii

1,0–2,0

Комплекс макро- і мікроелементів

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Супер Zn

Agrii

0,75–1,0

Комплекс мікроелементів з підвищеним умістом цинку

ТІЛЬКИ В Agrii

Non Stop

Агроруп КВС

0,002

Запобігання піноутворенню

ТІЛЬКИ В Agrii

рН-Сontrol

Агроруп КВС

0,06–0,1

ПАР, регулятор кислотності та жорсткості рідини

ТІЛЬКИ В Agrii

Тейзер

Агроруп КВС

0,05–0,1

ПАР, підсилювач ефективності ЗЗР та продуктів
для листкового підживлення

ТІЛЬКИ В Agrii

Адьюванти
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Асортимент продуктів для захисту рослин
Гербіциди			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Дефендер РК

Bayer CropScience

2,0-5,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Лайф Лайн 28 % р.к.

UPL

1,5-2,0

однорічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,0-2,5

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Гліфоган 36% в.р.

Adama

3,0–6,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

Ацет-топ 90% к.е.

DVA

1,5-3,0

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

Аденго 46,5% SC, к.с.

Bayer CropScience

0,44–0,5

однорічні дводольні і злакові бур’яни

Акріс СЕ

BASF

1,5–2,0

однорічні злакові і дводольні бур’яни

Аценіт 88% к.е.

Adama

1,5–3,5

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

Ацетоган 90% к.е.

Adama

1,5–3,0

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

Дуал Голд 96 % к.е.

Syngenta

1,2–1,6

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

Люмакс 53,75% с.е.

Syngenta

3,5–4,0

однорічні дводольні і злакові бур’яни

Мерлін, 75% в.г.

Bayer CropScience

0,13

однорічні дводольні і злакові бур’яни

Прімекстра Голд 72% к.с.

Syngenta

2,5–3,5

однорічні злакові і дводольні бур’яни

Прімекстра TZ Голд 50% к.с.

Syngenta

4,0–4,5

однорічні злакові і дводольні бур’яни

Пропоніт 72% к.е.

UPL

2,0–3,0

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

Фронтьєр Оптима 72 % к.е.

BASF

0,8–1,2

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

Пропоніт 72 % к.е.

UPL

2,0–3,0

однорічні дводольні, злакові бур’яни

Аденго 46,5% SC, к.с.

Bayer CropScience

0,35–0,5

однорічні дводольні, злакові бур’яни

Акріс СЕ

BASF

1,5–3,0

однорічні злакові і дводольні бур’яни

Люмакс 537,5 % к.с.

Syngenta

3,5–4,0

однорічні дводольні, злакові бур’яни

Примекстра Голд 72 % к.с.

Syngenta

2,5–3,5

однорічні дводольні, злакові бур’яни

Примекстра TZ Голд 50 % к.с.

Syngenta

4,0–4,5

однорічні дводольні, злакові бур’яни

Фронтьєр Оптима 72 % к.е.

BASF

0,8–1,0

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

Арія 40 МД

Fader Alliance

1,0-1,2

однорічні та багаторічні злакові, однорічні дводольні бур’яни

Тесон 622 СЕ

Fader Alliance

0,3-0,5

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

Трілон 75% в.г.

DVA

0,06-0,2

однорічні та багаторічні дволольні бур’яни

Апріорі 80% в.г. + ПАР Біопауер

Adama

0,25+1,25

однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни

Аспект Про SC 533

Bayer CropScience

2,0–2,5

однорічні злакові, однорічні дводольні бур’яни

Діален Супер 464 SL, в.р.к.

Syngenta

1,0–1,25

однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

Діанат 48 % в.р.

BASF

0,4-0,8

однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

Елегант 42,9% с.е.

Adama

0,4–0,6

однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

Елюміс 10,5 % м.д.

Syngenta

1,5–2,0

однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни

Каллісто 48 % к.с.

Syngenta

Суцільної дії

Досходові
ТІЛЬКИ В Agrii

До- та післясходові

Післясходові

0,2–0,25 + ПАР

однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни

Кельвін Плюс, в.г. + ПАР Метолат BASF

0,3–0,4 + 1,0

однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни

Лаудіс 30% в.д.г. ПАР Меро

Bayer CropScience

0,4–0,5 + 1,0–2,0

однорічні дводольні та злакові бур’яни

МайсТер, 62% в.г. + Біопауер

Bayer CropScience

0,15+1,2

однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни

МайсТер Пауер 5,75% о.д.

Bayer CropScience

1,25–1,5

однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни

Нікоган 4 % м.е.

Adama

1,0–1,25

однорічні та багаторічні злакові, однорічні дводольні бур’яни

Стеллар 21 % в.р. + ПАР Метолат

BASF

0,8–1,25 + 1,0–1,25 однорічні та багаторічні дводольні і однорічні злакові бур’яни

Стеллар Плюс 21% р.к.

BASF

0,8–1,25

однорічні та багаторічні дводольні і однорічні злакові бур’яни

Пік 75% в.г.

Syngenta

0,02

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

Пріма Форте, 19,5 % с.е.

Syngenta

0,5–0,7

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

Форнет 4% к.с. + ПАР

Syngenta

1,0–1,25

однорічні та багаторічні злакові, однорічні дводольні бур’яни
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ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

Інсектициди
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га Спектр дії

Версар 44 % к.е.

UPL

0,8-1,2

Еспада 35% к.с.

UPL

0,075-0,01

Актеллік 50% к.е.

Syngenta

1,2–2,0

стебловий кукурудзяний і лучний метелик,
ТІЛЬКИ В Agrii
бавовникова совка
бавовникова совка, сірий довгоносик, піщаний мідляк,
ТІЛЬКИ В Agrii
злакова попелиця
стебловий кукурудзяний і лучний метелик, бавовникова совка

Ампліго 15 % ф.к.

Syngenta

0,2–0,3

стебловий кукурудзяний і лучний метелик, бавовникова совка

Белт 48% к.с.

Bayer CropScience

0,1–0,15

стебловий кукурудзяний і лучний метелик, бавовникова совка

Децис 100 ЕС, КЕ

Bayer CropScience

0,1–0,18

лучний метелик, стебловий метелик*, попелиці

Децис f-Люкс 2,5% к.е.

Bayer CropScience

0,4–0,5

стебловий кукурудзяний метелик (імаго), лучний метелик, попелиці

Карате Зеон 5 % мк.с.

Syngenta

0,1–0,2

стебловий кукурудзяний метелик (імаго), лучний метелик, попелиці

Конект 11,25 % к.с.

Bayer CropScience

0,4–0,5

сірий довгоносик, піщаний мідляк, злакова попелиця

Пірінекс Супер 42% к.е.

Adama

0,4–1,0

стебловий кукурудзяний і лучний метелик, бавовникова совка

Протеус 11% м.д.

Bayer CropScience

0,5–1,0

стебловий кукурудзяний і лучний метелик, бавовникова совка

Регент 2,5 % г

BASF

5,0–10,0

комплекс ґрунтових шкідників

Рімон Фаст 10% к.с.

Adama

0,4–0,6

Фастак 10% к.е.

BASF

0,1–0,3

Форс 1,5 % г

Syngenta

4,5–6,0

стебловий кукурудзяний і лучний метелик, бавовникова совка, попелиці
стебловий кукурудзяний метелик (імаго), лучний метелик, попелиці,
листогризучі совки, блішки
комплекс ґрунтових шкідників

Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га Спектр дії

Ентарго Дуо

BASF

0,7–1,0

гельмінтоспоріоз, фузаріоз, іржа

ТІЛЬКИ В Agrii

Тебаз Про 40% к.е.

UPL

0,5–1,0

гельмінтоспоріоз, фузаріоз, іржа

ТІЛЬКИ В Agrii

Абакус 12,5 % мк.е.

BASF

1,5

гельмінтоспоріоз, фузаріоз, іржа

Амістар Екстра 28 % к.е.

Syngenta

0,5–0,75

гельмінтоспоріоз, фузаріоз, іржа

Коронет 30 % к.с.+ПАР Меро

Bayer CropScience

0,6–0,8 + 0,4

гельмінтоспоріоз, фузаріоз, іржа

Кустодія 35 % к.е.

Adama

0,5–0,1

гельмінтоспоріоз, фузаріоз, іржа

Ретенго 20 % к.е.

BASF

0,5

гельмінтоспоріоз, фузаріоз, іржа

Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га Спектр дії

Дефендер РК

Bayer CropScience

3,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,5

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Гліфоган 36% в.р.

Adama

3,0

підсушення рослин перед збиранням

Фунгіциди

Десиканти

30

31

10

12

Інсектициди

Фунгіциди

14

Передпосівна обробка насіння

9

Гербіциди

0

13

*Трілон 0,08-0,12 л/га

Ацет -Топ 2,0-3,0 л/га

Раундап Пауер 1,0-1,5 л/га

Тесон 0,3-0,5 л/га +
Арія 1,0-1,25 л/га

16

Десиканти

Листкове підживлення

18/33

Тейзер 0,25 л/га

Ентарго Дуо 0,7-1,0 л/га

Тебаз Про 0,5-1,0 л/га

17/32

ЙелдОН 1,5 л/га

Фолік Супер Zn 0,5 -1,0 л/га

Пропоніт 2-3 л/га

рН-Control 0,06-0,1 л/га

Мідер Про 5,0-7,0 л/т

VITAMIN O7 50 г/п.о

Фолік Макро 1,5 л/га або
Плантафол 10:54:10 2,0 кг/га

Система живлення та захисту кукурудзи

35

63

89

*Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни, падалиця соняшнику.

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

75-79

Non Stop 0,002 л/га

Раундап Пауер РГ 1,5-2,0 кг/га

Поверхнево-активні речовини

Регулятор росту

53

Еспада 0,075-0,1 л/га або
Версар 1,0 л/га

33

34

Соняшник

1 Технологічний супровід

37

2 Асортимент насіння

38

3 Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння

47

4 Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин 47
5 Асортимент продуктів для захисту рослин

48

6 Системи живлення та захисту

50

35

36

Технологічний супровід вирощування
соняшнику від Agrii

До збирання
попередника

СЕРВІС

РЕЗУЛЬТАТ

Зонування поля за допомогою супутникового моніторингу або електро-кондуктивного сканування.

Визначення ділянок неоднорідності.
Формування карти вологоємкості поля.

Агрохімічне обстеження ґрунту.

Надання рекомендацій щодо системи
живлення рослин.

Визначення ущільнення ґрунту.

Аналіз та оцінка карт пошарового ущільнення.
Надання рекомендацій щодо обробітку ґрунту.
Створення карт завдань для техніки.

Підбір гібрида залежно від потенційної родючості ґрунту.

Перелік рекомендованих гібридів для вирощування на конкретному полі.

Передпосівний
період

Оцінка фітосанітарного стану з
урахуванням попередника.

Надання рекомендацій щодо системи захисту від шкідливих організмів.

Сівба

Контроль якості сівби.

Надання рекомендацій щодо
налаштування посівних агрегатів.

Оцінка стану культури.

Надання рекомендацій щодо внесення антистресантів, стимуляторів і мікродобрив.

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА
та супутникових знімків.

Визначення зон неоднорідності поля для
подальшого агрохімічного обстеження.

Лабораторний аналіз та функціональна діагностика рослин.

Рекомендації щодо коригувань системи
живлення.

Оцінка наявності шкідників та
хвороб.
Оцінка забур’яненості посівів із
застосуванням БПЛА.

Надання рекомендацій щодо застосування
пестицидів.

Після збирання
попередника

Сходи –
утворення
кошика

Фітосанітарний моніторинг посівів.
Утворення
кошика –
повна стиглість

Повна стиглість

Збирання

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА
та супутникових знімків.

Стан та прогнозування розвитку посівів.
Рекомендації щодо захисту посівів від шкідливих організмів.

Моніторинг динаміки дозрівання
зерна.

Рекомендації щодо застосування десикантів
та термінів збирання гібридів.

Оцінка якості збирання,
аналіз карт урожайності поля.

Рекомендації щодо налаштувань комбайна під
окремі гібриди.
Рекомендації щодо вдосконалення технології
вирощування культури на цьому полі на наступний сезон.
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ГІБРИД СОНЯШНИКУ ЛГ5662
LG5662
Група стиглості: середньостиглий.
Тип рослин: середньорослий.

•
•
•
•
•
•

високоврожайний і стабільний;
високотолератний до основних хвороб;
стабільний у різних ґрунтово-кліматичних зонах;
толерантний до вилягання;
стійкий до вовчка A-G;
стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси.

Агрономічні характеристики
Середній діаметр кошика, см

15,6

Середня маса 1000 зерен, г

70

Середня висота рослини (max), см

147

•
•
•
•
•
•

вегетаційний період 120 днів;
придатний для ранніх строків посіву;
толерантний до загущення посівів;
відмінно протистоїть хворобам;
еталон стійкості до пероноспорозу;
вирощується за класичного та мінімального
обробітку ґрунту;
• гібрид відмінно реагує на внесення добрив;
• гібрид починає дозрівати з кошика.

Загальні показники
5

6

7

8

9

Потенціал урожайності
Стабільність урожаю
Вміст олії

Рекомендації

Енергія початкового росту

• для півночі, центру та півдня України;
• для ранніх строків сівби;
• не зріджувати, щоб кошик був нахилений і не
підгоряв на сонці.

Стійкість до стресових умов
Холодостійкість
Стійкість до вилягання

Рекомендована густота на момент збирання

Толерантність до захворювань
5

6

Зона достатнього зволоження – до 60 тис./га;

7

8

9

Зона недостатнього зволоження – 45–55 тис./га.

Фомопсис (Phomopsis)

Стійкість до вовчка

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Компанія «Лімагрейн» пропонує гібрид соняшнику
ЛГ5662, створений на основі найкращої генетики,
що завоювала популярність у аграріїв України
завдяки своїй стійкості до стресових умов та
пластичності. Гібрид має останній ген стійкості до
вовчка.

Біла гниль кошика (Sclerotinia)
Вугільна гниль (Macrophomina)
Суха гниль (Rhizopus)
Фомоз (Phoma)
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ГІБРИД СОНЯШНИКУ ЛГ50514
LG50514
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Група стиглості: середньоранній.

стабільний з високим потенціалом;
толерантність до посушливих умов;
високий вихід олії;
добре виражені лідерські якості;
стійкий до вовчка рас A-G;
гарний фітосанітарний профіль;
пластичний до різних зон вирощування;
стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси;
висока толерантність до іржі.

Загальні показники
5

6

7

8

9

6

7

8

9

Потенціал урожайності
Стабільність урожаю
Вміст олії
Енергія початкового росту
Стійкість до стресових умов
Холодостійкість
Стійкість до вилягання

Толерантність до захворювань
5
Фомопсис (Phomopsis)
Біла гниль коріння (Sclerotinia)
Біла гниль кошика (Sclerotinia)
Вугільна гниль (Macrophomina)
Суха гниль (Rhizopus)

Рекомендації

Фомоз (Phoma)

• рекомендований для степової та лісостепової
зони України;
• рекомендований для інтенсивних та
напівінтенсивних технологій вирощування;
• дотримуватись рекомендованої норми висіву.

Рекомендована густота на момент збирання
Зона достатнього зволоження – до 55 тис./га.
Зона недостатнього зволоження – 45-50 тис./га.

Результати урожайності в Україні (урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)
№

1
2
3
4
5
6
7

Назва компанії
НВФ «Урожай»
ФГ «Агро 3»
ТОВ «Україна»
ПРАТ «БПП»
ПП «АВК Перемога»
ФГ «Агро-Володимир»
СТОВ АФ «АгроРось»

Рік
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Регіон
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський
Миколаївська обл., Казанківський р-н
Луганська обл., Білокуракинський р-н
Донецька обл., Бахмутський р-н
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н

39

Урожайність, ц/га
54
33
34
37
40
50
51

ГІБРИД СОНЯШНИКУ ЛГ50521 КЛП
LG50521 CLP

Група стиглості: середньоранній.

•
•
•
•
•

пластичний гібрид з високим потенціалом;
стабільно високий результат урожайності в різних умовах;
високий вихід олії;
стійкий до вовчка рас А-G;
толерантний до основних хвороб.

Загальні показники
5

6

7

8

9

6

7

8

9

Потенціал урожайності
Стабільність урожаю
Вміст олії
Енергія початкового росту
Стійкість до стресових умов
Холодостійкість
Стійкість до вилягання

Толерантність до захворювань
5
Фомопсис (Phomopsis)
Біла гниль коріння (Sclerotinia)
Біла гниль кошика (Sclerotinia)
Вугільна гниль (Macrophomina)
Суха гниль (Rhizopus)

Рекомендації

Фомоз (Phoma)

• рекомендований для інтенсивних господарств
степу та лісостепу України;
• рекомендований для інтенсивних та
напівінтенсивних технологій вирощування;
• дотримуватись рекомендованої норми висіву.

Рекомендована густота на момент збирання
Зона достатнього зволоження – до 55 тис./га.
Зона недостатнього зволоження – 45-50 тис./га.

Результати урожайності в Україні (урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Назва компанії
ФГ «Зміївська»
ООО «Трайгон Фармінг»
ПП «Андріївське»
ТОВ «Райз Північ»
ТОВ «Славгород»
ТОВ СП «Агродім»
ТОВ «Батьківщина»
ТОВ «ТАС Агро Центр»

Рік
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Регіон
Харківська обл., Зміївський р-н
Харківська обл., Богодухівський р-н
Харківська обл., Кегичівський р-н
Сумська обл., Сумський р-н
Сумська обл., Краснопільський р-н
Чернігівська обл., Бахмацький р-н
Запорізька обл., Пологівський р-н
Київська обл., Богуславський р-н

40

Урожайність, ц/га
40
31
43
44
41
43
32
38

ГІБРИД СОНЯШНИКУ ЛГ50797 КЛП
LG50797 CLP
HOV

®

High Oleic Value

Група стиглості: cередньопізній.

• гібрид високоолеїнового напряму використання;
• стабільно високий результат урожайності;
в інтенсивних умовах;
• високий вихід олії;
• стійкий до вовчка рас А-G;
• толерантний до основних хвороб.

Загальні показники

5 6 7 8 9
Потенціал урожайності
Стабільність урожаю
Вміст олії
Енергія початкового росту
Стійкість до стресових умов
Холодостійкість
Стійкість до вилягання

Толерантність до захворювань

5 6 7 8 9
Фомопсис (Phomopsis)
Біла гниль коріння (Sclerotinia)
Біла гниль кошика (Sclerotinia)
Вугільна гниль (Macrophomina)
Суха гниль (Rhizopus)

Рекомендації

Фомоз (Phoma)

• рекомендований для лісостепу та півночі степу
України;
• рекомендований для середньоінтенсивних та
інтенсивних технологій вирощування;
• дотримуватись рекомендованої норми висіву.

Рекомендована густота на момент збирання
Зона достатнього зволоження – до 55 тис./га.
Зона недостатнього зволоження – 50 тис./га.

Результати урожайності в Україні (урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)
№

1
2
3
4
5
6
7

Назва компанії
ТОВ «Славгород»
ПП «Перемога АВК»
ТОВ «Зоря»
ТОВ «Батьківщина»
ФОП «Зотов»
ФГ «Агро-Володимир»
СТОВ АФ «АгроРось»

Рік
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019

Регіон
Сумська обл., Краснопільський р-н
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н
Дніпропетровська обл., Покровський р-н
Запорізька обл., Пологівський р-н
Полтавська обл., Гадячський р-н
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н

41

Урожайність, ц/га
42
32
33
32
35
47
42

ГІБРИД СОНЯШНИКУ ЛГ50479 СХ
LG50479 SX

• Гібрид стійкий до вовчка рас А-F.
• Висока енергія початкового росту.
• Основний Express гібрид для Центру, Заходу
та Півночі України, а також для інтенсивних
районів Півдня України.
• Високоурожайний у своїй групі стиглості,
висока олійність.
• Толерантний до посушливих умов.
• Генетична стійкість до нових рас несправжньої
борошнистої роси.

• Потужний боєць проти основних конкурентів.
• Гарна комплексна стійкість до основних
хвороб.
• Пластичний до умов вирощування (висока
посухостійкість).
• Польові перспективи:здорова
рослинапротягом періоду вегетації,
завжди виповнений кошик, ранній,
високорентабельний гібрид.

Загальні показники
• ЛГ50479 СХ майбутня зірка Лімагрейн у
Центральній, Західній та Північній частині
України. Найсильніший Express гібрид у Східній
Европі.
• Абсолютна перевага по посухостійкості,
стійкості до НБР та основних інфекційних
хвороб.
• Рекомендуемо для господарств та великих
Агрохолдингів з середньоінтенсивною та
інтенсивною технологією вирощування.
• Для інноваційних господарств, з метою
отримання стабільно високого рівня врожаю з
великим вмістом олії незалежно від кліматичних
умов.
• В Центральній та Північно-Західній частині
України буде гарно поєднуватись в парі з
ЛГ50529 СХ з розривом у цвітінні та утворенні
збирального конвеєру.
• Рекомендована доза гербіциду Експрес 75в.г. в
після сходовий період (3 пара листків) до 50 г/га.
• Рекомендується додавати ПАР Тренд 90 в нормі
200 мл/га.

Результати урожайності в Україні (урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)
№

1
2
3
4
5
6
7

Назва компанії
Екологічні випробування
ФГ «Одарочка»
Екологічні випробування
ФГ «Євроінвест»
ТОВ «Вега Агро»
СФГ «Урожай»
ТОВ «Козацьке»

Рік
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Регіон
Чернігівська обл.
Вінницька обл, Вінницький р-н
Черкаська обл.
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н
Житомирська обл., Брусилівський р-н
Сумська обл., Роменський р-н
Чернігівська обл., Бобровицький р-н

42

Урожайність, ц/га
51
46
45
43
41
41
40

ЕС РЕГАТА
РАННІЙ

РАННЬОСТИГЛИЙ ЕКСТЕНСИВНИЙ
ГІБРИД З ВИСОКОЮ ПОСУХОСТІЙКІСТЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

• Група стиглості:
ранній
• Тип:
екстенсивний
• Ранній
Орієнтовна кількість днів:
сходи - цвітіння
65-68
сходи - збирання
100-105
• Висота рослин:
165-170 см
• Діаметр кошика:
22-26 см
• Нахил кошика:
напівнахилений
• Вміст олії:
51-52%

• стабільна врожайність
в умовах спеки та посухи;
• високий вміст олії;
• гнучкість до строків сівби.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
більша чутливість

5
Енергія початкового росту
Посухостійкість
Стійкість до вилягання
Толерантність до:
- фомопсису
- склеротиніозу стебла
- склеротиніозу кошика
- вугільної гнилі
- альтернаріозу
- іржі
- вертицильозу
- НБР

Густота перед збиранням

Достатнє зволоження:
Недостатнє зволоження:

55-60
45-55

Рекомендовані зони вирощування

Степ

43

6

більша стійкість

7

8

9

ЕС БОСТОН СУ
СЕРЕДНЬОРАННІЙ

УНІВЕРСАЛЬНІЙ ЕКСПРЕС ГІБРИД З ДОБРОЮ
ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО ХВОРОБ

Характеристики

Cильні сторони

• Група стиглості:
середньоранній
• Тип:
помірно-інтенсивний
Орієнтовна кількість днів:
сходи - цвітіння
70-71
сходи - збирання
105-110
• Висота рослин:
165-175 см
• Діаметр кошика:
20-22 см
• Нахил кошика:
напівприпіднятий
• Вміст олії:
49-51%

• високий вміст олії;
• новий рівень стійкості до НБР;
• висока толерантність до фомопсису.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
більша чутливість

5
Енергія початкового росту
Посухостійкість
Стійкість до вилягання
Толерантність до:
- фомопсису
- склеротиніозу стебла
- склеротиніозу кошика
- іржі
- вугільної гнилі
- НБР

Густота перед збиранням

Достатнє зволоження:
Недостатнє зволоження:

50-55
60-65

Рекомендовані зони вирощування

Степ, лісостеп, полісся

44

6

більша стійкість

7

8

9

Технологія
вирощування

класична

класична

Clearfield

класична

класична

класична

класична

Sulfo

Sulfo

Sulfo

Clearfield Plus

класична

класична

класична

класична

класична

класична

класична

класична

класична

Назва гібрида

ЛГ5377

ЛГ50480

ЛГ5463КЛ

ЛГ50300

ЛГ5478

ЛГ50510

ЛГ50514

ЛГ50479SX

ЛГ50529SX

ЛГ59580

ЛГ5555КЛП

Мегасан

ЛГ50505

ЛГ50585

ЛГ50662

Тунка

ЛГ5580

ЛГ5582

ЛГ5485

ЛГ5635

Асортимент гібридів соняшнику «Лімагрейн»

Група стиглості

45

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

середньоранній

Напрям використання

ранній

Толерантність до
певних рас вовчка
соняшникового

ранній

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

A-E

A-G

A-G+

A-G

A-G

A-E

OR-X

OR-X

A-Е

A-G

А-G

А-G

А-F

А-G

А-G

А-F

A-G+

високоолеїновий
лінолевий

А-G

лінолевий

Потенціал
врожайності

9

9

9

9

8

9

9

8

9

8

9

8

9

8

9

9

8

8

8

Стабільність
врожаю

А-G+

9

8

8

8

9

8

8

8

8

8

8

9

8

9

9

8

9

8

9

Вміст олії

лінолевий

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

8

9

9

8

8

Енергія
початкового росту

ранній

8

9

9

9

9

8

8

8

9

9

9

9

9

9

8

9

8

9

9

Стійкість до
стресових умов

9

9

9

9

9

8

8

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

9

9

8

8

9

9

9

9

8

8

9

9

8

8

8

8

9

8

9

8

8

9

Холодостійкість

8

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

7

9

8

9

8

8

9

8

9

8

Стійкість
до полягання

9

9

9

7

7

7

8

7

7

7

7

7

9

9

9

8

9

8

9

8

9

Толерантність до
фомопсису

9

7

8

7

7

7

7

8

8

7

7

7

8

8

8

7

8

9

8

9

8

Толерантність до
білої гнилі
(коренева форма)

8

8

9

7

7

7

8

7

7

7

7

7

8

8

7

8

8

9

9

8

9

Толерантність до
білої гнилі
(кошикова форма)

8

8

8

7

7

7

8

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

8

8

Толерантність до
фомозу

не
лінолевий стійкий

45-50

50-55

45-50

45-50

45-50

50

45-50

45-50

50-55

50-55

45-50

55

45-50

45-50

50

50-56

45-50

50-55

55

50-55

Рекомендована
густота перед збиранням при недостатньому зволоженні, тис./га

ранній

до 55

до 55

55

до 55

до 55

55

50-55

50-55

55-60

55-60

до 55

60

50

50

55

55-61

до 60

55-60

45-50

55-60

Рекомендована
густота перед
збиранням при
достатньому зволоженні, тис./га

чудове поєднання інтенсивності з
високою толерантністю до посухи

для інтенсивних технологій
вирощування, рекомендований для
центру України

висока стійкість до вовчка

високі агрономічні якості в поєднанні
зі стійкістю до вовчка

пластичний до кліматичних змін і
стабільний, стійкий до вовчка нових
рас

високий результат урожайності в
інтенсивних умовах

генетика зі стійкістю до вовчка, для
Північного Степу

генетика зі стійкістю до вовчка, для
Південного Степу

висока стійкість до осипання

новинка для півдня

рекомендовано для півдня України,
Експрес, 25-30 гр/га

пластичний до умов вирощування

гібрид для центральної частини
України, толерантний до посушливих
умов

толерантний до посушливих умов,
високий вихід олії

рослина має здоровий вигляд до
кінця вегетації

стійкий до НБР, толерантний до
хвороб, у високоурожайних умовах
стабільний, високий результат

високоолеїновий гібрид

ранній гібрид системи Clearfield

гібрид для зон поширення
вірулентних рас вовчка

для північних регіонів України,
ранній, холодостійкий

Примітка
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Sulfo

класична

класична

Clearfield

Clearfield

Clearfield Plus

Clearfield Plus

ЛГ50609SX

ЛГ5638

ЛГ5665М

ЛГ5663КЛ

ЛГ5661КЛ

ЛГ5671КЛП

ЛГ50797КЛП

ЛГ5492ХОКЛ Clearfield

класична

середньоранній

Clearfield

ЛГ5542КЛ

ЛГ5662

середньоранній

Clearfield

ЛГ5543КЛ

Назва гібрида

Clearfield Plus

Технологія
вирощування

ЛГ50521КЛП

Група стиглості

Clearfield Plus

A-G

високоолеїновий

середньопізній

середньопізній

середньопізній

середньопізній

A-G
A-G

високоолеїновий

A-G

A-E

A-E

A-G

OR-X

лінолевий

лінолевий

лінолевий

середньопізнній лінолевий

середньопізнній лінолевий

середньостиглий лінолевий

A-G

A-G

A-E

A-G

A-G

A-G

лінолевий

лінолевий

лінолевий

лінолевий

середньостиглий лінолевий

середньоранній

середньоранній

середньоранній

Напрям використання

ЛГ50635КЛП

Толерантність до
певних рас вовчка
соняшникового

лінолевий

Потенціал
врожайності

середньоранній

9

9

8

9

9

9

8

9

8

8

8

8

9

9

Стабільність
врожаю

Clearfield Plus

8

9

9

9

9

8

9

9

8

8

8

9

9

8

Вміст олії

ЛГ5631КЛП

9

7

7

7

7

9

9

8

8

8

8

9

8

7

Енергія
початкового росту

8

8

8

9

9

9

7

9

8

8

8

9

8

9

9

7

9

9

9

8

8

9

9

8

8

7

8

8

9

9

Стійкість до
стресових умов

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

8

8

9

8

8

Холодостійкість

8

7

9

9

9

9

8

7

9

8

7

7

8

8

7

8

Стійкість
до полягання

9

8

8

8

9

9

9

7

8

9

7

7

7

9

8

9

Толерантність до
фомопсису

A-E

8

7

7

7

7

8

8

7

7

7

7

7

8

7

7

Толерантність до
білої гнилі
(коренева форма)

лінолевий

7

8

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

8

8

8

Толерантність до
білої гнилі
(кошикова форма)

середньоранній

7

8

8

9

9

8

8

8

8

7

7

7

8

8

8

Толерантність до
фомозу

Clearfield

50

50-55

50-55

50-55

50-55

до 50

50

50-55

47-50

45-50

45-50

45-50

50-55

45-50

45-50

Рекомендована
густота перед збиранням при недостатньому зволоженні, тис./га

ЛГ5633КЛ

55

60

до 60

55-60

55-60

до 55

55

до 60

до 55

до 53

до 55

до 55

до 55

до 53

до 55

Рекомендована
густота перед
збиранням при
достатньому зволоженні, тис./га
стабільно високий результат
урожайності в інтенсивних умовах

гібрид технології SUNEO, стійкий до
іржі

гібрид технології SUNEO,
рекомендований для півдня України,
рекомендуємо для ранніх посівів

пластичний до технологій
вирощування з високим потенціалом
урожайності

хороша толерантність до основних
хвороб з високим потенціалом
урожайності

відмінна толерантність до хвороб,
стійкість до НБР

стабільна урожайність в зонах
поширення нових рас вовчка

рекомендується для ранніх строків
посіву, толерантний до загущення,
відмінно тримає хвороби, стійкий до
НБР, починає дозрівати з кошика,
висока стабільність в різних
ґрунтово-кліматичних умовах
України

стабільний високоврожайний,
олеїнового напряму використання

гібрид технології SUNEO,
рекомендований для півдня України

чудова пластичність та стабільність
в поєднанні з універсальністю до
технологій вирощування

гібрид для технології захисту урожаю
від вовчка

для центру та півдня України,
високий потенціал врожайності,
стійкий до іржі

гібрид технології SUNEO,
рекомендований для півдня України

висока толерантність до посухи,
стабільність та пластичність,
придатний для вирощування в усіх
зонах

Примітка

Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння
Назва продукту
Виробник
Протруйники фунгіцидної дії
Апрон XL 35% т.к.с.
Syngenta
Дерозал 50 % к.с.
Bayer CropScience
Максим ХL 035 FS т.к.с.
Syngenta
Роялфло 48% в.с.к.
UPL
Протруйники інсектицидної дії
Мідер Про 60 % т.к.с.
Sharda Cropchem

Норма, л, кг/т

Спектр дії

3,0
1,5
6,0
2,5–3,0

пероноспороз, вертицильоз, гнилі
сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса
пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, пероноспороз, біла гниль,
сіра та біла гнилі, пероноспороз

6,0–9,0

Гаучо 60 % т.к.с.
Космос 25 % т.к.с.
Кромадо 53% т.к.с.
Круїзер 35 % т.к.с.

6,0–9,1
4,0
6,0–8,0
6,0–10,0

комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів, у тому числі
ТІЛЬКИ В Agrii
дротяники, несправжні дротяники, мідляки, попелиці, довгоносики
дротяники
комплекс ґрунтових шкідників
комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів
дротяники, несправжні дротяники, сірий і південний буряковий довгоносики,
мідляки, попелиці
дротяники, несправжні дротяники, попелиці
комплекс ґрунтових шкідників

Bayer CropScience
BASF
Adama
Syngenta

Сідопрід 60 % т.к.с.
Adama
ФОРС 200 CS, с. к.
Syngenta
Мікроелементи та стимулятори росту
VITAMIN O7
ТекМаш

10,0
2,0
до 30 г/п.о

сухе добриво-про/пребіотик для обробки насіння з умістом
амінокислот, вітамінів, фітогормонів та комплексом природньої
мікробіоти ґрунту

Живлення рослин

Умовою отримання стабільних і економічно обґрунтованих урожаїв
соняшнику є застосування системи удобрення. Соняшник порівняно із
зерновими культурами менш чутливий до використання добрив, але це
не означає, що ними можна нехтувати. Азоту й фосфору соняшник ви-

ТІЛЬКИ В Agrii

носить більше, ніж інші польові культури, а за виносом калію не має рівних. Проте запорукою успіху є забезпечення не тільки азотом, фосфором
і калієм, а й іншими елементами живлення відповідно до аналізу ґрунту
та рослинної діагностики.

Збалансована система живлення за результатами агрохімічного аналізу ґрунту та рослинної діагностики
Елемент
мінерального
жівлення
кг

N

P

K

Mg

Ca

42

25

100

14

12

S

B

Cu

Mn

Zn

Fe

31

67

15

62

55

89

з урахуванням виносу 1 т основної та відповідної кількості побічної продукції

Для успішного вирощування цієї культури ми можемо допомогти виробникам оптимізувати систему живлення.

Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Agrii

0,5–1,5

Бор у формі боретаноламіну 11%

Leanum

ТекМаш

1,0–2,0

ЙелдОН

Valagro

1,0–2,0

добриво-про/пребіотик з комплексом корисної ґрунтової мікрофлори,
гуміновими й фульвовими кислотами, амінокислотами
біоактиватор врожаю, комплекс екстрактів водоростей, рослин

Фолік Аміновігор

Agrii

0,5–1,5

комплекс амінокислот рослинного походження (13,3%), мікроелементи

Мегафол

Valagro

0,5–1,5

комплекс амінокислот рослинного походження (28%), бетаїни, полісахариди

Фолік Макро

Agrii

1,0–2,0

універсальне суспензійне NPK-добриво

Плантафол 20:20:20

Valagro

1,5–2,0

універсальне NPK-добриво

Плантафол 10:54:10

Valagro

1,5–2,0

NPK-добриво з високим умістом фосфору

Плантафол 5:15:45

Valagro

1,5–2,0

NPK-добриво з високим умістом калію

Боровмісні добрива
Фолік Борон

ТІЛЬКИ В Agrii

Стимулятори
ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii

NPK-добрива
ТІЛЬКИ В Agrii

Добрива з мікроелементами
Фолік Комбі

Agrii

1,0–3,0

комплекс макро- і мікроелементів з підвищеним умістом калію та бору

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Мікро

Agrii

1,0–2,0

комплекс макро- і мікроелементів

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Супер Mn

Agrii

0,75–1,0

комплекс мікроелементів з підвищеним умістом мангану

ТІЛЬКИ В Agrii

Non Stop

Агрогруп КВС

0,002

ПАР, усунення піноутворення

ТІЛЬКИ В Agrii

рН-Сontrol

Агрогруп КВС

0,06–0,1

ПАР, регулятор кислотності та жорсткості рідини

ТІЛЬКИ В Agrii

Тейзер

Агрогруп КВС

0,05–0,1

ПАР, підсилювач ефективності ЗЗР та продуктів
для листкового підживлення

ТІЛЬКИ В Agrii

Адьюванти
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Асортимент продуктів для захисту рослин
Гербіциди			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Дефендер РК

Bayer CropScience

1,5–5,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,0–2,5

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Гліфоган 36% в.р.

Adama

2,0–5,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

DVA

Суцільної дії

Досходові
Ацет-топ 90% к.е.

1,5–3,0

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Ацет-топ 90% к.е. + Промет 50% к.с. DVA + Sharda Cropchem

2,0+2,0

однорічні злакові та дводольні

ТІЛЬКИ В Agrii

Промет 50% к.с.

Sharda

2,0–4,0

однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Акріс СЕ

BASF

2,5–3,0

однорічні злакові та дводольні

Аспект Про SC 533

Bayer CropScience

2,0–2,5

однорічні дводольні та злакові

Аценіт 88% к.е.

Adama

1,5–3,5

однорічні злакові та дводольні

Ацетоган 90% к.е.

Adama

1,5–3,0

однорічні злакові та дводольні

Галіган 24% к.е.

Adama

0,8–1,0

однорічні дводольні та злакові

Гезагард 50% к.с.

Syngenta

2,0–4,0

однорічні дводольні та злакові

Дуал Голд 96% к.е.

Syngenta

1,2–1,6

однорічні злакові та деякі дводольні

Прімекстра TZ Голд 50% к.с.

Syngenta

4,5

однорічні дводольні та злакові

Прометрекс 50% к.с.

Adama

3,0

однорічні дводольні та злакові

Пропоніт 72% к.е.

UPL

2,0–3,0

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

Рейсер 25% к.е.

Adama

2,0–3,0

однорічні дводольні та злакові

Стомп, 33% к.е.

BASF

3,0–6,0

однорічні дводольні та злакові

Фронтьєр Оптіма 72 % к.е.

BASF

1,2–1,4

однорічні злакові та дводольні

Челендж 600 SC, КС

Bayer CropScience

3,0–5,0

однорічні дводольні та злакові

Післясходові
Глобстар 75% в.г.

DVA

0,03–0,05

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Панарекс, к.е.

UPL

1,0–2,0

однорічні злакові бур’яни, багаторічні злакові бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Відблок Плюс 6,2% м.е.

Adama

2,0

злакові та дводольні

Євро-Лайтнінг 4,8 % в.р.

BASF

1,0–1,2

злакові та дводольні

Євро-Лайтнінг Плюс 2,4 р.к.

BASF

1,6–2,5

злакові та дводольні

Каптора 4,8 %в.р.

Syngenta

1,0–1,2

злакові та дводольні

Каптора Плюс р.к.

Syngenta

1,6–2,5

злакові та дводольні

Пульсар 4% в.р.к.

BASF

1,0–1,2

злакові та дводольні

Пульсар Флекс 2,5% КЕ

BASF

1,2–2,0

злакові та дводольні

Фюзілад Форте 15 % к.е.

Syngenta

0,5–2,0

однорічні та багаторічні злакові

Челендж 600 SC, КС

Bayer CropScience

1,0–2,0

однорічні дводольні та злакові

Шогун 10% к.е.

Adama

0,8–1,2

однорічні та багаторічні злакові

48

Фунгіциди
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Ентарго Дуо, 40%, к.с.

BASF

0,7–1,0

альтернаріоз, фомоз, фомопсис, біла гниль, іржа

ТІЛЬКИ В Agrii

Карбен 50% к.с.

Sharda Cropchem

1,5

фомоз, фомопсис, борошниста роса, пероноспороз, сіра та біла гнилі

ТІЛЬКИ В Agrii

Тебаз Про 40% к.е.

UPL

0,5–1,0

фомоз, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, біла та сіра гнилі,
іржа, пероноспороз

ТІЛЬКИ В Agrii

Акадія КС

Adama

0,8–1,0

іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, пероноспороз, септоріоз,
сіра гниль, склеротиніоз

Альєтт 80 WP, ЗП

Bayer

1,5–2,0

пероноспороз (несправжня борошниста роса)

Амістар Голд 25% к.с.

Syngenta

0,5–1,0

іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, септоріоз, біла гниль

Амістар Екстра 28% к.е.

Syngenta

0,75–1,0

іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, пероноспороз, септоріоз, борошниста роса

Архітект СЕ

BASF

1,0–2,0

іржа, альтернаріоз, септоріоз, фомоз, фомопсис, склеротиніоз

Дерозал 50% к.с.

Bayer CropScience

0,5–1,5

сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса

Коронет 30% к.с.

Bayer CropScience

0,8–1,0

іржа, альтернаріоз, фомоз, склеротиніоз, септоріоз, сіра гниль

Кустодія 35% к.е.

Adama

0,8–1,2

пероноспороз, сіра гниль, фомоз, фомопсис, альтернаріоз

Піктор 40% в.р.

BASF

0,5

альтернаріоз, фомоз, фомопсис, склеротиніоз

Пропульс 25% с.е.

Bayer CropScience

0,8–1,0

іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, склеротиніоз, септоріоз, сіра гниль

Ретенго 20% к.е.

BASF

0,5

альтернаріоз, фомоз, фомопсис

Супрім 400 в.е.

Adama

1,0–1,5

іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, склеротиніоз

Фокс 32,5% к.с.

Bayer CropScience

0,6–0,8

іржа, альтернаріоз, фомоз, септоріоз

Хорус 75% в.г.

Syngenta

0,75

сіра гниль

Інсектициди
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Версар 44 % к.е.

UPL

1,0

попелиці, бавовникова совка, соняшникова вогнівка,
соняшникова шипоноска

Еспада 35% к.с.

UPL

0,075–1,0

довгоносики, совки (у тому числі озима), вогнівки,
лучний метелик, шипоноска, попелиці

Ампліго 15% ф.к.

Syngenta

0,2–0,3

лучний метелик, бавовникова совка

Белт 48% к.с.

Bayer CropScience

0,1–0,15

лучний метелик, бавовникова совка

Галіл 30% к.с.

Adama

0,2–0,3

попелиці, клопи, шипоноска соняшникова, лучний метелик, бавовникова совка,
вогнівка соняшникова, кукурудзяний стебловий метелик

Децис 100 ЕС, КЕ

Bayer CropScience

0,1–0,18

соняшникова шипоноска, лучний та стебловий метелик, попелиці

Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ

Bayer CropScience

0,3–0,5

соняшникова шипоноска, лучний та стебловий метелик, попелиці

Енжіо 24,7% к.е.

Syngenta

0,18

попелиці, шипоноска соняшникова

Конект 11,25% к.с.

Bayer CropScience

0,4–0,5

попелиці, клопи, трипс тютюновий, шипоноска соняшникова, лучний метелик

Пірінекс Супер 42% к.е.

Adama

0,75–1,25

попелиці, клопи, шипоноска соняшникова, лучний метелик, бавовникова совка,
вогнівка соняшникова, кукурудзяний стебловий метелик

Регент 2,5% г

BASF

5,0

комплекс ґрунтових шкідників

Форс 1,5% г

Syngenta

6,0–8,0

комплекс ґрунтових шкідників

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

Десиканти			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Десикаш 15 % р.к.

Sharda Cropchem

3,0

підсушення рослин перед збиранням

Лайф Лайн 28 % р.к.

UPL

1,5–2,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Дефендер РК

Bayer CropScience

3,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,5

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Баста 15% в.р.

BASF

2,0–2,5

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Гліфоган 48% в.р.

Adama

3,0

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Ейр 20% в.р.к.

Syngenta

1,0–2,25

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Супер 15% в.р.к.

Syngenta

2,0–3,0

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Форте 50% в.р.к.

Syngenta

1,5–2,25

підсушення рослин перед збиранням

Адьюванти, запобігання осипанню			
Назва продукту
Сільвет Голд

Виробник
UPL

Норма, л, кг/га
0,05-0,1

Спектр дії
ПАР

Регулятори росту
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Архітект СЕ

BASF

1,0–2,0

регуляція ростових процесів

Кальма 17,5% к.е.

Adama

0,4–0,8

регуляція ростових процесів
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50

0

Інсектициди

Фунгіциди

12

Шогун 0,7-1,2 л/га

14

30

Десиканти

51

79

89

Non Stop 0,002 л/га +
pH-Control 0,06-0,1 л/га

Раундап Пауер РГ
1,5-2,5 кг/га або
Лайф Лайн 1,5-2,0 л/га
або Десикаш 2,0-3,0 л/га

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

Поверхнево-активні речовини

Регулятор росту

61

65

Фолік Борон 1,0 л/га +
Фолік Аміновігор 1,0 л/га

Ентарго Дуо 0,7–1,0 л/га

Піктор 0,5 л/га

ЙелдОН 1,5 л/га

Листкове підживлення

При кожному застосуванні гербіцидів

19

Архітект 1,0-2,0 л/га +
Турбо 0,5-1,0 л/га
рН-Control 0,06-0,1 л/га +
Тейзер 0,25 л/га

Передпосівна обробка насіння

10

Фолік Мікро 1,5 л/га

Версар 1,0-1,2 л/га

Гербіциди

5

Раундап Пауер РГ 1,0-2,0 кг/га

Ацет Топ 1,5-2,0 л/га +
Промет 2,0 л/га

VITAMIN O7 30 г/п.о

Мідер Про 6,0-9,0 л/т

Leanum 1,0 л/га

Система живлення та захисту соняшнику для
зони достатнього зволоження

51

0

Інсектициди

Фунгіциди

12

14

30

Десиканти

Листкове підживлення

19

Тейзер 0,25 л/га + рН-Control 0,06 л/га

Пантера 1,0-2,0 л/га

Тебаз Про 0,5-1,0 л/га

Передпосівна обробка насіння

10

Плантафол 10:54:10
2,0 кг/га

Версар 1,0-1,2 л/га

Leanum 2,0 л/га

Гербіциди

5

Раундап Пауер РГ 1,0-2,0 кг/га

Ацет Топ 1,5-2,0 л/га +
Промет 2,0-3,0 л/га

Мідер Про 6,0-9,0 л/т

VITAMIN O7 30 г/п.о

Система живлення та захисту соняшнику для
зони недостатнього зволоження

51

79

89

Non Stop 0,002 л/га +
pH-Control 0,06-0,1 л/га

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

65

Поверхнево-активні речовини

Регулятор росту

61

Фолік Борон 1,0 л/га

ЙелдОН 1,0 л/га

Раундап Пауер РГ
1,5-2,5 кг/га або
Лайф Лайн 1,5-2,0 л/га
або Десикаш 2,0-3,0 л/га

52

0

Інсектициди

Фунгіциди

12

14

Євро-Лайтнінг 1,0-1,2 л/га або
Пульсар 1,2 л/га

Передпосівна обробка насіння

10

30

Десиканти

Листкове підживлення

19

Фолік Борон 0,5 л/га

Тебаз Про 0,5-1,0 л/га

Версар 1,0-1,2 л/га

Leanum 1,5 л/га або
Фолік Аміновігор 1,0-1,5 л/га

Гербіциди

5

Раундап Пауер РГ 1,0-2,0 кг/га

Ацет Топ 1,5-2,0 л/га

Мідер Про 6,0-9,0 л/т

VITAMIN O7 30 г/п.о

Система живлення та захисту соняшнику

51

79

89

Раундап Пауер РГ
1,5-2,5 кг/га або
Лайф Лайн 1,5-2,0 л/га
або Десикаш 2,0-3,0 л/га

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

65

Поверхнево-активні речовини

Регулятор росту

61

Ентарго Дуо 0,7–1,0 л/га

Піктор 0,5 л/га

Фолік Борон 0,8 л/га

ЙелдОН 1,5 л/га

Технологія

53

0

Інсектициди

Фунгіциди

12

14

Єро-Лайтнінг Плюс 1,6-2,5 л/га

Передпосівна обробка насіння

10

30

Десиканти

Листкове підживлення

19

Фолік Комбі 1,5-2,0 л/га

Тебаз Про 0,5-1,0 л/га

Версар 1,0-1,2 л/га

Гербіциди

5

Раундап Пауер РГ 1,0-2,0 кг/га

Ацет Топ 1,5-2,0 л/га

Мідер Про 6,0-9,0 л/т

Leanum 1,5 л/га або
Фолік Аміновігор 1,0-1,5 л/га

Система живлення та захисту соняшнику

51

79

89

Раундап Пауер РГ
1,5-2,5 кг/га або
Лайф Лайн 1,5-2,0 л/га
або Десикаш 2,0-3,0 л/га

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

65

Поверхнево-активні речовини

Регулятор росту

61

Ентарго Дуо 0,7–1,0 л/га

Піктор 0,5 л/га

Фолік Борон 1,0 л/га +
Мегафол 0,5 л/га

ЙелдОН 1,5 л/га

Технологія

54

0

Інсектициди

Фунгіциди

12

14

19

30

Десиканти

Листкове підживлення

Пантера 1,0-2,0 л/га

Глобстар 0,03-0,05 кг/га +
ПАР Ад’ютант-Л 0,2 л/га

Тебаз Про 0,5-1,0 л/га

Тейзер 0,25 л/га + рН-Control 0,06 л/га

Передпосівна обробка насіння

10

Фолік Мікро 2,0 л/га

Версар 1,0-1,2 л/га

Альгаміно
0,5-0,75 л/га

Гербіциди

5

Раундап Пауер РГ 1,0-2,0 кг/га

Ацет Топ 1,5-2,0 л/га

Мідер Про 6,0-9,0 л/т

VITAMIN O7 30 г/п.о

Система живлення та захисту соняшнику

51

79

89

Non Stop 0,002 л/га +
pH-Control 0,06-0,1 л/га

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

65

Поверхнево-активні речовини

Регулятор росту

61

Ентарго Дуо 0,7–1,0 л/га

Піктор 0,5 л/га

Фолік Борон 1,0 л/га або
Бороплюс 1,0 л/га +
Мегафол 0,5 л/га

ЙелдОН 1,5 л/га

Раундап Пауер РГ
1,5-2,5 кг/га або
Лайф Лайн 1,5-2,0 л/га
або Десикаш 2,0-3,0 л/га

Технологія ExpressSan

55

56

57

58

Буряк цукровий

1 Технологічний супровід

60

2 Асортимент насіння

61

3 Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння

64

4 Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин 64
5 Асортимент продуктів для захисту рослин

64

6 Системи живлення та захисту

66

59

Технологічний супровід вирощування
буряків цукрових від Agrii
СЕРВІС

РЕЗУЛЬТАТ

Зонування поля за допомогою
супутникового моніторингу.

Визначення ділянок неоднорідності.

Агрохімічне обстеження ґрунту.

Надання рекомендацій щодо системи
живлення рослин.

Аналіз пошарової щільності ґрунту.

Формування карт пошарового ущільнення
ґрунту для кожного поля. Надання
рекомендацій щодо обробітку ґрунту та
складання карт завдань для техніки.

Оцінка фітосанітарного стану ґрунту.

Підбір гібридів із врахуванням
фітосанітарного стану та потенціалу
родючості конкретного поля.
Надання рекомендацій щодо системи
захисту від шкідливих організмів.

Передпосівний
період

Моніторинг якості передпосівного
обробітку ґрунту.

Складання карти завдань посіву та норми
висіву для посівних агрегатів.

Сівба

Моніторинг якості сівби.

Надання рекомендацій щодо налаштування
посівних агрегатів.

Оцінка післясходової густоти посівів.

Прогнозування розвитку.

Оцінка потенційної та моніторинг
фактичної забур’яненості посівів.

Надання рекомендацій щодо корегування
системи гербіцидного захисту рослин з
урахуванням типу забур’яненості поля.

Моніторинг фітосанітарного стану
посівів.

Надання рекомендацій щодо
інсектицидного захисту рослин.

Супутниковий моніторинг стану посівів.

Визначення зон неоднорідності поля для
подальшого його обстеження.

Моніторинг фактичної забур’яненості
посівів.

Корегування системи гербіцидного захисту
з урахуванням забур’яненості поля.

Тканинна діагностика рослин щодо
забезпечення елементами живлення.

Надання рекомендацій щодо
позакореневого живлення рослин.

Моніторинг фітосанітарного стану
посівів.

Надання рекомендацій щодо
фунгіцидно-інсектицидного захисту рослин.

Супутниковий моніторинг посівів.

Визначення зон неоднорідності поля для
подальшого його обстеження.

Оцінка сформованої густоти насаджень.

Прогнозування продуктивності.

Тканинна діагностика рослин щодо
забезпечення елементами живлення.

Надання рекомендацій щодо
позакореневого живлення рослин.

До збирання
попередника

Після збирання
попередника

Сходи – 5 пар
справжніх
листків

Від 5 пар
листків до
змикання
листків
у рядках

Змикання
міжрядь

Технічна
стиглість
коренеплодів

Збирання

Надання рекомендацій щодо фунгіцидноінсектицидного захисту рослин.

Моніторинг фітосанітарного
стану посівів.
Супутниковий моніторинг
посівів.

Виявлення неоднорідних ділянок на
полі для оперативного реагування та
прогнозування рівня врожайності.

Моніторинг динаміки цукристості та маси
коренеплодів гібридів.

Рекомендації щодо термінів
і послідовності збирання гібридів.

Моніторинг якості збирання.

Рекомендації щодо підготовки комбайна
до збирання.

Аналіз урожайності поля.

Рекомендації щодо технології вирощування
культури.
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БТС 1965 UltiPro врожайний N-тип

Betaseed

Betaseed

Betaseed

Betaseed

Betaseed

Betaseed

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ПІТБУЛЬ

СКОРПІОН

ТАПІР

ТОРЕАДОР

ФАЙТЕР

ХОРНЕТ

Sesvanderhave

Sesvanderhave

Sesvanderhave

Sesvanderhave

Sesvanderhave

2015

врожайно-цукристий
N-тип
врожайно-цукристий
NZ-тип
врожайно-цукристий
NZ-тип

2019

2019

2019

2019

2014

врожайний N-тип

2018

врожайний N-тип

2018

2011

2019

2020

2020
2014
2020
2020

2016

2020

2020

2020

2019

2019

2017

2014

2016

2020

2014

2014

2017

врожайно-цукристий
NZ-тип

БТС 7160 UltiPro врожайно-цукристий
NZ-тип
БТС 495 UltiPro нормально-врожайний
NЕ-тип
БТС 4905 UltiPro врожайний N-тип
ЖИРАФ
цукристий Z-тип
ІГУАНА
врожайний N-тип
МАНІТУ
цукристий Z-тип
врожайно-цукристий
СІУ
NZ-тип
врожайно-цукристий
КАРПАТИ
NZ-тип
цукристий, врожайноМАГІСТР
цукристий Z, NZ-тип
цукристий, врожайноПАНДА
цукристий Z, NZ-тип

БТС 1730 UltiPro врожайний N-тип

Sesvanderhave

Sesvanderhave

Sesvanderhave

Sesvanderhave

Sesvanderhave

ТІЛЬКИ В Agrii

Betaseed
Sesvanderhave
Sesvanderhave
Sesvanderhave

БТС 950 UltiPro

Betaseed

ТІЛЬКИ В Agrii

БТС 4770 UltiPro врожайно-цукристий
NZ-тип
БТС 9975 UltiPro врожайний N-тип

БТС 845

БТС 705 UltiPro

Betaseed

Betaseed

врожайний N-тип
нормально-врожайний
NЕ-тип
врожайний N-тип
нормально-врожайний
NЕ-тип

ТІЛЬКИ В Agrii

БТС 5735

Betaseed

ТІЛЬКИ В Agrii

врожайний N-тип

врожайний N-тип

нормально-врожайний
Е-тип
врожайний N-тип

2019

2016

цукристий, урожайноцукристий Z, NZ-тип

врожайний N-тип

2017

Рік реєстрації

цукристий Z-тип

Біологічна форма

ТІЛЬКИ В Agrii

БТС 980

Betaseed

БІЗОН

БОА

Sesvanderhave

Sesvanderhave

ТІЛЬКИ В Agrii

БАЛІ

Sesvanderhave

БРІТНІ

АГРУМЕНТ

Sesvanderhave

Betaseed

АНАКОНДА

Sesvanderhave

ТІЛЬКИ В Agrii

Гібрид

Селекція

Асортимент гібридів буряків цукрових

ширококонічна

ширококонічна

овально-конічна
ширококонічна
ширококонічна
ширококонічна

ширококонічна

вузькоконічна

циліндрично-конічна

ширококонічна

циліндрично-конічна

циліндрично-конічна

циліндрично-конічна

овально-конічна

ширококонічна

вузькоконічна

ширококонічна

ширококонічна

ширококонічна

ширококонічна

ширококонічна

ширококонічна

ширококонічна

Форма коренеплоду

ширококонічна

ширококонічна

кореневі гнилі, церкоспороз, борошниста
роса
кореневі гнилі, добра лежкість у кагатах

ширококонічна

кореневі гнилі, добра лежкість у кагатах

повне

повне

повне

75%

ширококонічна

посухостійкий, церкоспороз, борошниста
роса, ризоманія

повне

повне

повне

ширококонічна

ширококонічна

85-90%

повне

75-80%

повне
повне
75%
75%

повне

повне

повне

повне

повне

повне

повне

85-90%

повне

повне

повне

85-90%

75-85%

75-85%

75%

75-85%

75-85%

Заглиблення
в ґрунт

борошниста роса, церкоспороз, ризоманія ширококонічна

церкоспороз, борошниста роса,
рамуляріоз
бурякова нематода, кореневі гнилі,
ризоманія

церкоспороз, борошниста роса, ризоманія ширококонічна

кореневі гнилі, стеблування, ризоманія

бурякова нематода, фузаріоз,
борошниста роса
бурякова нематода, фузаріозні гнилі
церкоспороз, ризоманія
рамулярія, борошниста роса, церкоспороз
церкоспороз
посухостійкий, борошниста роса,
рамілярія, церкоспороз

афаноміцетні гнилі, фузаріозні гнилі

церкоспороз, кореневі гнилі, парша
борошниста роса, церкоспороз,
афаноміцетні гнилі
афаноміцетні гнилі, парша, фузаріозні
гнилі, борошниста роса,
афаноміцетні гнилі, церкоспороз
борошниста роса, парша
церкоспороз, ризоманія, фузаріозні гнилі
церкоспороз, фузаріозна гниль,
афаноміцетна гниль, парша

фузаріозні гнилі, церкоспороз, парша

ризоманія, ризоктонія
церкоспороз, кореневі гнилі, парша,
рамуляріоз
фузаріозні гнилі, церкоспороз,
борошниста роса, афаноміцетні гнилі,
парша
церкоспороз, афаноміцетні гнилі

бурякова нематода, гнилі коренеплодів

стійкий до стеблування, церкоспорозу і
борошнистої роси
стійкий до церкоспорозу, добра лежкість
у кагатах
бурякова нематода, церкоспороз,
ризоманія, кореневі гнилі

Стійкість до хвороб

середні

середні, пізні

пізні

пізні

пластичний

пізні

ранні, середні

ранні, середні

середні

середні

середні, пізні
ранні, середні
середні, пізні
ранні, середні

середні, пізні

ранні, середні

пізні

середні, пізні

ранні, середні

середні, пізні

середні, пізні

ранні, середні

середні, пізні

середні, пізні

середні, пізні

середні, пізні

середні, пізні

середні

пізні

ранні, середні

пластичний

Рекомендовані
строки збирання

Селекційна компанія Sesvanderhave
Компанія Sesvanderhave (Бельгія) – головний виробник насіння буряку цукрового у світі. Завдяки найкращій генетиці буряку та створенню високопродуктивних
гібридів ми вже багато років надійно посідаємо провідні
позиції у світі, зокрема в Україні. Назва торгової марки
SesVanderhave виникла в результаті злиття компаній
SES Europe (Бельгія) та VANDERHAVE (Нідерланди). Обидві компанії пишаються давніми та багатими традиціями: разом вони мають майже 200 років досвіду роботи з
буряком цукровим.

Лідерство SESVANDERHAVE обумовлене багатьма
чинниками, серед яких – найкраща якість насіння, передова генетика, неперевершені досягнення в молекулярній
біології, унікальна технологія заводської підготовки насіння, регіональна адаптованість гібридів, найвищі показники урожайності, цукристості, рентабельності та інше.
Головний офіс компанії Sesvanderhave розташований у м. Тінен (Бельгія). Тінен – місто цукровиків, в якому розміщені: науковий інститут KBIVB, цукровий завод
Zudzucker, світовий селекціонер SES Europe NV, музей
цукроваріння та інші. Також у м. Тінен розташовані
один з найбільших насіннєвих заводів світу під назвою
Sesvanderhave та нещодавно введений у дію (вересень
2017 р.) новий інноваційний центр Sesvanderhave. В
цьому центрі щорічно проводиться близько 80 000 дослідів та 100 000 лабораторних досліджень на стійкість
генотипів буряків цукрових до різних хвороб і стресових
ситуацій. Щорічно тестується понад 3500 нових гібридів
буряків цукрових.

Сьогодні Sesvanderhave – це єдина компанія у світі,
діяльність якої спрямована виключно на сферу буряків цукрових (наукова діяльність щодо селекції та лабораторних досліджень, вирощування насіння буряків
цукрових, виробництво дражованого, інкрустованого,
біо- та інших видів насіння). Цей факт дає змогу максимально об’єднати ресурси і передові технології, необхідні для забезпечення лідерських позицій серед інших
селекційних компаній. З 2005 року SESVANDERHAVE
є частиною групи Florimond Desprez (Франція), французької сімейної компанії, що спеціалізується на насінні. Флорімон Депре (Florimond Desprez) також має давнє
коріння, що походить з 1830 року та налічує вже шість
поколінь.

Компанія Sesvanderhave провадить свою діяльність в
усіх бурякосійних країнах світу, яких загалом налічується понад п’ятдесят. Україна залишається серед найбільших бурякосійних країн світу і є пріоритетним ринком
насіння буряків цукрових.

Селекційна компанія Betaseed
Компанія Betaseed – найбільший у Сполучених Штатах Америки виробник насіння буряків цукрових. Заснована в січні 1970 р. двома найстаршими селекційними
компаніями – американською Northrup King Company
(створена в 1884 р.) та європейською KWS (заснована
в 1856 р.) з метою розвитку селекції буряків цукрових у
Північній Америці. Лідер галузі із селекції гібридів, стійких до основних захворювань буряків цукрових. Майже
50 років постійних інновацій та безперервної наполегливої роботи, націленої на потреби бурякосійних господарств і цукрової промисловості, забезпечили їй передові позиції у світі.

якості сировини і стійкості до хвороб. Частка ринку
Betaseed у США становить понад 90 %, і це є свідченням
того, що компанії довіряють американські виробники
буряків цукрових та переробники. Досягнувши успіху в
Північній Америці, Betaseed успішно вийшла на ринки
Англії, Італії, Франції та Іспанії і сьогодні активно розвивається на ринках Східної Європи, в тому числі і в
Україні.
Стійкість до захворювань – одна з відмінних особливостей компанії Betaseed. Так, гібриди буряків цукрових
мають стійкість відразу до кількох найбільш поширених у нас захворювань буряків цукрових, у т.ч. до церкоспорозу, ризоманії, рамуляріозу, борошнистої роси,
кореневих гнилей, включаючи Fusarium і Aphanomyces
та ін.

У своїй науковій діяльності щодо виведення нового покоління гібридів буряків цукрових Betaseed використовує новітні генетичні ресурси власної розробки, а
також отримані з найбільших європейських селекційних
центрів. Висока якість продукції, постійний прямий контакт з виробниками буряків цукрових та підприємствами цукрової промисловості спричинили те, що компанія
Betaseed стала одним з провідних постачальників насіння буряків цукрових на північноамериканському ринку.
Щорічно компанія закладає і проводить понад 60 тисяч
наукових дослідів, що дає змогу втілити в нових гібридах
ті якості, які сьогодні потрібні виробникам і переробникам буряків цукрових.

Надійність гібридів американської селекції в екстремальних умовах, як і їхня здатність проявляти свій генетичний потенціал в умовах України пов’язані з об’єктивними факторами: буряки цукрові в США вирощуються
в семи різних кліматичних зонах, а клімат і ґрунти основних регіонів виробництва буряків цукрових у США
більше схожі з українськими, ніж європейськими. Крім
клімату та ґрунту, у нас одні і ті ж найбільш поширені
захворювання буряків цукрових. Ось і виходить, що американська селекція уможливлює отримати насіння з характеристиками, максимально наближеними до потреб
вирощування буряків цукрових в українських умовах.

Як основний партнер цукробурякової промисловості
Betaseed створює нові гібриди такими, що їх генетичний
потенціал і впроваджені характеристики гарантують
отримання якісної продукції, що відповідає сучасним
промисловим стандартам і вимогам до врожайності,

Betaseed вдалося також подолати і такий відомий
всім буряківникам недолік багатьох імпортних гібридів,
як нездатність довго зберігатися на кагатних полях.
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Американська селекція історично орієнтована на вимоги цукрових заводів до сировини і спочатку робила ставку на лежкість: цукрові заводи в США переробляють
буряки цукрові з вересня до травня і буряк зберігається
до 250 діб, тому гібриди зі слабкою лежкістю в США прижитися не могли ні за яких обставин.
В Україні офіційним дистриб’ютором компанії
Betaseed є Agrii (ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»). Від початку співпраці постійно проводяться випробування
і закладка польових дослідів з вирощування гібридів

буряків цукрових у різних ґрунтово-кліматичних зонах
України. В рамках цих дослідів вивчаються такі показники, як польова схожість, залежно від умов весняного
періоду, густота стояння рослин протягом вегетації і до
моменту збирання, продуктивність, стійкість до захворювань, поширених у регіонах бурякосіяння. Всі отримані дані допомагають правильно оцінити потенціал
кожного гібрида і тим самим зібрати інформацію, яка необхідна для селекції нових гібридів, придатних для умов
нашої країни.

Технологія активації насіння UltiPro®
На практиці це означає, що частину шляху від стимулювання проростання до появи сходів насіння вже
пройшло. Це допомагає скоротити час, потрібний на появу сходів, та підвищує однорідність стиглості насіння
(див. рис. 2). Що, в свою чергу, покращує рівномірність
появи та розвитку сходів рослин у полі.

UltiPro® – це розроблена і запатентована технологія
активації насіння буряків цукрових компанії Betaseed.
Для того щоб зрозуміти мету активації та переваги від
використання активованого насіння, треба розглянути процес проростання. Процес проростання насіння
можна умовно поділити на три фази (див. рис. 1а). Перша – «ПОГЛИНАННЯ», під час потрапляння насіння до
вологого середовища воно починає активно вбирати
вологу. За досягнення певного рівня вологості насіння
активується дихання та запускаються біохімічні процеси – насіння переходить у другу фазу – «АКТИВАЦІЯ».
Корінь ростка починає тиснути на насіннєву оболонку,
пробиваючи її; коли оболонка не витримує тиску кореня – настає третя фаза, – «ПРОРОСТАННЯ» насіння.

Рис. 1а. Процес проростання
насіння.

Таким чином, UltiPro® – технологія від компанії
Betaseed, яка дає змогу зберегти оптимальну густоту
стояння протягом вегетації та досягти більш раннього
і рівномірного змикання рядків без пропусків і бур’янів,
що позитивно впливає на подальший розвиток посівів
і допомагає максимально розкрити генетичний потенціал насіння.

Рис. 1б. Процес активації насіння при нормальних умовах.

Рис. 2. Швидкість проростання активованого та
неактивованого насіння в оптимальних умовах.

Технологія активації UltiPro® забезпечує чіткий контроль усіх процесів проростання, починаючи із поглинання насінням вологи, і дає змогу зупинити процеси
проростання у другій фазі (див. рис. 1б).

Базові захисно-стимулюючі композиції насіння буряку цукрового на сезон 2020 року
Пестицид

Препарат

Діюча речовина

Кількість діючої речовини (г) на 1 посівну одиницю
Дражоване насіння

Інсектицид

Форс-Магна

Інсектицид

Пончо Бета

Фунгіцид
Фунгіцид

Тачигарен, 70%
Роялфло, 48%

Тефлутрин +
тіаметоксам
Клотіанідин +
бета-цифлутрин
Гімексазол
Тирам
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Комп. №1

Комп. №2

Комп. №2

6
15
-

6
15
-

22
10

18
10

30
4
22
10

Асортимент продуктів для передпосівної обробки рослин
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Протруйники фунгіцидної дії
Апрон XL 35% т.к.с.

Syngenta

2,0

пероноспороз,коренеїд

Максим ХL 035 FS т.к.с.

Syngenta

9 мл на посівну

коренеїд, пліснявіння насіння

Роялфло 48% в.с.к.

UPL

6,0 (9 мл на посівну одиницю)

коренеїд

140 мл/п.о

комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів

140 мл/п.о. (100 тис. насінин)

комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів

Круїзер 35 % т.к.с.

Sharda
Cropchem
Bayer
CropScience
Syngenta

10,0–15,0

Сідопрід 60 % т.к.с.

Adama

Форс 200 CS, с. к.

Syngenta

100–150 мл на 1 посівну
одиницю насіння
14,0

дротяники, довгоносики, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, бурякова
крихітка, личинки хрущів, попелиці
комплекс шкідників сходів

ТІЛЬКИ В Agrii

Протруйники інсектицидної дії
Мідер Про 60 % т.к.с.
Гаучо 60 % т.к.с.

ТІЛЬКИ В Agrii

дротяники, личинки коваликів, бурякова крихітка, бурякова коренева
попелиця, личинки совок

Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Agrii

0,5–1,5

Бор у формі боретаноламіну, 11%

ТекМаш

1,0-2,0

Добриво-пробіотик з комплексом корисної ґрунтової
мікрофлори, гуміновими й фульвовими кислотами,
амінокислотами
Біоактиватор врожаю, комплекс екстрактів водоростей, рослин

Боровмісні добрива
Фолік Борон

ТІЛЬКИ В Agrii

Стимулятори
Leanum

ТІЛЬКИ В Agrii

ЙелдОН

Valagro

1,0-2,0

Фолік Аміновігор

Agrii

0,5-1,5

Мегафол

Valagro

0,5-1,5

Комплекс амінокислот рослинного походження (13,3%),
ТІЛЬКИ В Agrii
мікроелементи
Комплекс амінокислот рослинного походження (28%), бетаїни, полісахариди

Фолік Макро

Agrii

1,0-2,0

Універсальне суспензійне NPK-добриво

Плантафол 20:20:20

Valagro

1,5-2,0

Універсальне NPK-добриво

Плантафол 5:15:45

Valagro

1,5-2,2

NPK-добриво з високим умістом калію

Agrii

1,5-3,0

Комплекс макро- і мікроелементів з підвищеним
умістом калію та бору

ТІЛЬКИ В Agrii

рН-Сontrol

Агроруп КВС

0,06-0,1

ПАР, регулятор кислотності та жорсткості рідини

ТІЛЬКИ В Agrii

Тейзер

Агрогруп КВС

0,05-0,1

ПАР, підсилювач ефективності ЗЗР та продуктів
для листкового підживлення

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

NPK-добрива
ТІЛЬКИ В Agrii

Добрива з мікроелементами
Фолік Комбі
Адьюванти

Асортимент продуктів для захисту рослин
Гербіциди			
Назва продукту

Виробник

Норма, кг, л/га

Спектр дії

Суцільної дії
Дефендер РК

Bayer CropScience

2,0–5,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,0–2,5

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

Досходові
Апстейдж 36% мк.с.

UPL

0,2

однорічні дводольні та злакові бур’яни

Дуал Голд 96% к.е.

Syngenta

1,2–1,6

однорічні злакові та деякі дводольні

Пропоніт 72% к.е.

UPL

2,0–3,0

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

Фронтьєр Оптіма 72 % к.е.

BASF

0,8–1,2

однорічні злакові та дводольні

До- та післясходові
Голтікс 70 % к.с.

Adamа

1,0–2,0

однорічні дводольні та деякі злакові

Голтікс Голд 70 % м.с.

Adamа

1,5–2,0

однорічні дводольні та деякі злакові

Тореро 50 % к.е.

Adamа

2,0

однорічні дводольні та деякі злакові

Панарекс, к.е.

UPL

1,0–2,0

однорічні злакові бур’яни, багаторічні злакові бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Трілон 75% в.г.

DVA

0,2

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Ачіба 50 ЕС, КЕ

Bayer CropScience

1,0–3,0

однорічні злакові бур’яни, багаторічні злакові бур’яни

Бельведер Форте 40 % к.с.

Adamа

1,0–1,5

однорічні дводольні та деякі злакові

Бетанал Експерт 27 % к.е.

Bayer CropScience

1,0–2,0

однорічні дводольні та деякі злакові
однорічні дводольні та деякі злакові

Післясходові

Бетанал Макс Про 20,9 % о.д.

Bayer CropScience

1,25–1,5

Лонтрел Гранд 75 % в.г.

Syngenta

0,08–0,2

однорічні та багаторічні дводольні

Пауертвін 40% к.с.

Adamа

0,7–1,0

однорічні дводольні та деякі злакові

Фюзілад Форте 15 % к.е.

Syngenta

1,0–2,0

однорічні та багаторічні злакові

Шогун 10% к.е.

Adamа

0,6–1,2

однорічні та багаторічні злакові
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Інсектициди			
Назва продукту
Вепо 10% к.е.
Версар 44 % к.е.

Виробник
UPL
UPL

Норма, кг, л/га
0,2–0,3
1,0

Еспада 35% к.с.

DVA

0,075–0,01

Рубін 5%, к.е.
Актара 25 % в.г.
Актелік 50 % к.е.
Бі-58 Топ 40 %к.е.
Галіл КС

Sharda Cropchem
Syngenta
Syngenta
BASF
Adamа

0,15–0,2
0,08
1,0–2,0
0,5–1,0
0,2–0,3

Децис 100 ЕС, КЕ

Bayer CropScience

0,1–0,25

Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ
Енжіо 24,7 % к.с.

Bayer CropScience
Syngenta

0,25–0,5
0,18

Карате Зеон 5 % мк.с.
Конект 11,25 % к.с.

Syngenta
Bayer CropScience

0,2–0,3
0,4–0,5

Пірінекс Супер 42 % к.е.
Регент 2,5 г
Фастак 10 % к.е.
Цезар 10%, к.е.

Adamа
BASF
BASF
Adamа

0,8
5,0
0,15–0,20
0,25–0,4

Спектр дії
ТІЛЬКИ В Agrii
щитоноски, блішки, попелиці
звичайний і сірий бурякові довгоносики,
ТІЛЬКИ В Agrii
бурякові блішки, щитоноски
бурякові довгоносики, бурякові блішки, щитоноски,
ТІЛЬКИ В Agrii
піщаний мідляк, бурякова листкова попелиця
ТІЛЬКИ В Agrii
щитоноски, блішки, попелиці
довгоносики, блішки, щитоноски, попелиці
довгоносики, блішки, попелиці
блішки, попелиці, муха бурякова мінуюча, клопи
довгоносики, блішки, попелиці, щитоноски, мідляки, муха
бурякова мінуюча, міль бурякова мінуюча, крихітка бурякова
звичайний буряковий довгоносик, сірий довгоносик, бурякові
блішки, совка озима, міль бурякова мінуюча
шкідники сходів, лучний метелик
довгоносики – звичайний буряковий та сірий, блішки, попелиці,
щитоноски
довгоносики, блішки, попелиці, крихітки
довгоносики, блішки, попелиці, щитоноски, мідляки, муха бурякова мінуюча, міль бурякова мінуюча, крихітка бурякова
довгоносики, щитоноски
комплекс ґрунтових шкідників
довгоносики, попелиці, щитоноски
довгоносики, попелиці, щитоноски

Виробник
BASF
Sharda Cropchem
UPL
BASF
Syngenta
Syngenta
Bayer CropScience
Bayer CropScience
BASF
Adamа
Bayer CropScience

Норма, кг, л/га
0,7–1,0
0,3–0,4
0,5–1,0
1,5
0,5
0,5–0,75
0,3–0,5
0,4–0,6
0,4–0,6
0,75–1,0
0,3–0,4

Спектр дії
борошниста роса, церкоспороз, пероноспороз
борошниста роса, церкоспороз, пероноспороз
церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз
церкоспороз, борошниста роса
церкоспороз, борошниста роса
церкоспороз, борошниста роса
церкоспороз, борошниста роса
церкоспороз, борошниста роса, рамуляріоз, іржа
церкоспороз, борошниста роса
церкоспороз, борошниста роса, гнилі
церкоспороз, борошниста роса, рамуляріоз, іржа

Виробник
Bayer CropScience
Bayer CropScience

Норма, кг, л/га
3,0
1,5

Спектр дії
підсушення рослин перед збиранням
підсушення рослин перед збиранням

Фунгіциди				
Назва продукту
Ентарго Дуо
Карбен 50% к.с.
Тебаз Про 40% к.е.
Абакус 12,5 % мк.е.
Альто Супер 33 % к.е.
Амістар Екстра 28 % к.е.
Дерозал 50 % к.с.
Медісон 26,3 % к.с.
Рекс Дуо 49,7 % к.е.
Супрім 400 в.е.
Сфера Макс 53,5% к.с.

ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii

Десиканти
Назва продукту
Дефендер РК
Раундап Пауер РГ
* очікується реєстрація
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ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii
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Передпосівна обробка насіння

Інсектициди

Фунгіциди

10

Leanum 0,5 л/га

Гербіциди

0

Версар 1,0 л/га

Leanum 0,5 л/га

При кожному застосуванні гербіцидів

рН-Control 0,06-0,1 л/га

12

Десиканти

19

Фолік Комбі 1,5 л/га

Система SBST

41-48

* за температури ,не нижче від +10 °С

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

Поверхнево-активні речовини

30-40

Тебаз Про 0,8 л/га Тебаз Про 1,0 л/га

Фолік Борон
0,5-0,75 л/га

Рекс Дуо 0,6 л/га

Ентарго Дуо 0,7 – 1,0 л/га

Карбен 0,5 л/га

Шогун 1,2 л/га + Трілон 0,2 кг/га

Еспада 0,075 - 0,1 л/га

ЙелдОН 1,0-1,5 л/га

Фолік Борон
Мегафол 0,5-1,0 л/га 0,5-0,75 л/га

Листкове підживлення

Leanum 0,5 л/га

Система живлення та захисту буряку цукрового
для зони достатнього зволоження
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Передпосівна обробка насіння

Інсектициди

Фунгіциди

10

12

Фолік Борон
0,5 л/га

Десиканти

19

Система SBST

Поверхнево-активні речовини

* за температури ,не нижче від +10 °С

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

41-48

Тебаз Про 0,8 л/га Тебаз Про 1,0 л/га

30-40

Рекс Дуо 0,6 л/га

Плантафол 5:15:45 2,0 кг/га

Ентарго Дуо 0,7 – 1,0 л/га

Шогун 1,2 л/га +
Трілон 0,2 кг/га Карбен 0,5 л/га

Еспада 0,075 - 0,1 л/га

Фолік Борон
0,5 л/га

Листкове підживлення

Фолік Комбі 1,5 л/га

Гербіциди

0

Leanum 0,75 л/га

Версар 1,0 л/га

Leanum 0,5 л/га

Раундап Пауер 1,0 кг/га

Leanum 0,5 л/га

При кожному застосуванні гербіцидів

рН-Control 0,06-0,1 л/га

Система живлення та захисту буряку цукрового
для полів з підвищеною забур’яненістю
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Ріпак озимий

1 Технологічний супровід

71
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Технологічний супровід вирощування
ріпаку озимого від Agrii
СЕРВІС
До збирання
попередника

РЕЗУЛЬТАТ

Зонування поля за допомогою
супутникового моніторингу
або електро-кондуктивного
сканування.

Визначення ділянок неоднорідності.
Формування карти вологоємкості поля.
Надання рекомендацій щодо системи
живлення рослин.

Агрономічне обстеження ґрунту.

Складання карт завдань для розкидачів
добрив.

Після збирання
попередника

Формування і аналіз карт пошарового
ущільнення ґрунту. Надання рекомендацій
щодо обробітку ґрунту та складання карт
завдань для техніки.

Визначення ущільнення ґрунту.

Надання рекомендацій щодо обробітку
ґрунту та його осадження.

Підбір гібрида залежно
від потенційної родючості ґрунту
поля.

Перелік рекомендованих гібридів
для вирощування на конкретному полі.

Рекомендації щодо строків посіву
вибраного гібрида.
Рекомендації щодо глибини та густоти
посіву.
Передпосівний
період

Оцінка потенційної
забур’яненості поля.

Карта завдань для посівних агрегатів.

Надання рекомендацій щодо ґрунтової та
післясходової системи захисту від бур’янів.

Сівба

Період від сходів до
4-го листка

Контроль якості сівби.

Дотримання якості сівби та корегування її
параметрів за необхідності.

Оцінка перспективності посіву.

Встановлення можливого потенціалу та
ризиків.

Моніторинг стану посівів за
допомогою БПЛА та супутникових
знімків.

Рекомендації щодо:
• підбору гербіцидів;
• підбору інсектицидів.

Контроль фітосанітарного стану
посівів.
Моніторинг стану посівів за
допомогою БПЛА та супутникових
знімків.

Рекомендації щодо підбору препаратів для
боротьби зі шкідниками, хворобами та при
потребі – з бур’янами.

Діагностика фітосанітарного
стану посівів.

Період від 5-го
до 8-го листка

Оцінка фізіологічного розвитку
вегетативних та генеративних
органів рослин.

Підбір препаратів, що регулюють ріст, їх
періоду внесення та норм застосування.

B

Підбір часу внесення, форм і норм борних

Boron добрив.

Оцінка фізіологічного стану
кореневої системи.

Рекомендації щодо коригування системи
живлення.

Лабораторний аналіз та
функціональна діагностика
рослин.

Прогноз росту і розвитку рослин.
Продовження таблиці
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Рекомендації щодо покращення
перезимівлі.

Оцінка перспективності
перезимівлі рослин перед входом
у зиму.

Передзимовий,
зимовий
та післязимовий
періоди

Рекомендації щодо азотного удобрення
по мерзлоталому.
Прогнозування умов та небезпек при
проходженні зимівлі ріпаку озимого.

Оцінка стану посівів протягом
зими.

Рекомендації щодо уникнення або усунення
тривалих негативних явищ на посівах.
Перспективність посіву.

Оцінка стану рослин та
перспективності посівів після
виходу із зими.

Рекомендації щодо покращення відновлення
всіх фізико-хімічних процесів у рослинах.
Рекомендації щодо азотного живлення після
відновлення вегетації.

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА
та супутникових знімків.

Рекомендації щодо застосування препаратів
для боротьби зі шкідниками, хворобами.

Діагностика фітосанітарного
стану посівів.

B

Рекомендації щодо часу внесення, форм і

Boron норм борних добрив.

Період
від 8-го листка
до бутонізації

Рекомендації щодо застосування
антистресантів.
Рекомендації щодо корегування живлення
рослин.

Оцінка фізіологічного стану
рослин та кореневої системи.

Прогноз росту і розвитку рослин.
Проведення функціональної
листової діагностики.

Прогноз поширення хвороб та шкідників.
Рекомендації щодо підбору та застосування
препаратів для боротьби зі шкідниками,
хворобами.

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА
та супутникових знімків.

Рекомендації щодо застосування
антистресантів.

Період
від бутонізації
до кінця
цвітіння

Прогноз росту і розвитку рослин.
Діагностика фітосанітарного
стану посівів.

Прогнозування поширення хвороб та
шкідників.

Проведення функціональної
листової діагностики.

Рекомендації щодо корекції
живлення рослин.

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА
та супутникових знімків.

Рекомендації (при потребі) щодо підбору та
застосування препаратів для боротьби зі
шкідниками, хворобами.
Рекомендації щодо покращення системи
живлення рослин для ліпшого наливу зерна.

За наявності вологи в ґрунті
проведення функціональної
листової діагностики.
Період від
формування
стручків до
повної
стиглості

Рекомендації щодо проведення десикації
та застосування речовин для запобігання
розтріскуванню.

Оцінка фізіологічного стану
рослин.

Рекомендації щодо строку збирання.
Рекомендації щодо налаштувань комбайна.

Аналіз карт врожайності.

Рекомендації щодо підготовки висіву
наступної культури.

Допомога в реалізації
с.-г. продукції.

Забезпечення підвищення ефективності с.-г.
виробництва партнерів.

Аналіз технології та
технологічного процесу
вирощування.

Вироблення стратегії щодо вдосконалення
спільної роботи та стабільності отримання
врожаїв.

Проведення навчальних
тренінгів.

Підвищення кваліфікаційного рівня
господарств та агрономічних служб.
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Висота Осінній
рослин, розвиток
см

Альбатрос середньоранній 160–170 відносно
повільний
Арсенал
середньоранній 150–165 швидкий
Андерсон середньоранній 150–165 повільний
Анністон середньоранній 150–165 відносно повільний
Архітект середньоранній 160–170 дуже швидкий
Конрад КЛ середньоранній 160–170 відносно повільний

Стиглість

Оріолус
Ейнштейн
Даріо
Фінікс КЛ
Смарагд

ранньостиглий
середньостиглий
середньостиглий
середньостиглий
середньостиглий

Стиглість
135–150
135–150
155–165
155–165
135–150

Висота
рослин,
см
повільний
помірний
дуже швидкий
швидкий
помірний

Осінній
розвиток
раннє
середнє
раннє
раннє
раннє

Весняне
відростання
ранній
середній
середній
середній
середньоранній

Час цвітіння
8
9
9
9
9

8
9
9
8
8

Урожайність Вміст олії

9
8
9
9
8

9
9
9
9
8

7

9
9
9
8
9

6
7
9
8
7

Стійкість
Зимостійкість до
фомозу

8
9
9
9
8

8

Стійкість
Зимостійкість до
фомозу

7
7
9
9
7

Стійкість
до розстріскування
стручків

9
9
9
9
9

9

Стійкість
до розстріскування
стручків

ні
ні
толерантність
ні
так

Стійкість
до вірусу
жовтяниці
турнепсу

ні
ні
так
так
ні

ні

Стійкість
до вірусу
жовтяниці
турнепсу

9

9

7

8

9

8

9

9

8

Ейнштейн

Даріо

Фінікс КЛ

Смарагд

Альбатрос

Арсенал

Андерсон

Анністон

Архітект

Конрад КЛ

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

Примітка:
1 - слабка адаптація
9 - дуже добра адаптація

ТІЛЬКИ В Agrii

6

6

Оріолус

ТІЛЬКИ В Agrii

Піщані ґрунти

ТІЛЬКИ В Agrii

Назва сорту, гібрида

9

9

9

8

9

9

9

9

9

8

8

Суглинки

8

9

9

8

9

8

7

9

9

7

7

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Важкі суглинки Чорноземи
(глина)

5

8

7

5

5

Кислі ґрунти

9

9

9

7

9

9

9

9

9

5

5

No till

8

9

9

8

9

8

9

9

9

9

9

Інтенсивна
технологія
(180-200 кг N)

8

9

8

9

8

9

7

8

9

5

5

Неінтенсивна
технологія
(100 кг N)

8

9

9

8

9

8

7

8

8

8

6

Посушливі
умови

Придатність гібридів ріпаку до ґрунтових умов та елементів технології вирощування

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

Назва сорту, гібрида

9
9
9
9
8

середньоранній
середньоранній
середньоранній
середньоранній
середньоранній

середньораннє
середнє
середньораннє
середньораннє
середньораннє

8

Урожай- Вміст олії
ність

середньоранній 8

Час цвітіння

раннє

Весняне
відростання

Асортимент гібридів ріпаку озимого «ДСВ»

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

Назва сорту, гібрида

Асортимент гібридів ріпаку озимого «Лімагрейн»

Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/т

Спектр дії

Апрон XL 35% т.к.с.

Syngenta

3,0

пероноспороз, вертицильоз, гнилі

Максим XL 3,5% т.к.с.

Syngenta

6,0

пероноспороз, пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль,
альтернаріоз, пітіум

Мідер Про 60 % т.к.с.

Sharda Cropchem

3,0–4,0

комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів

Круїзер 35% т.к.с.

Syngenta

4,0

хрестоцвіті блішки, капустяний і ріпаковий прихованохоботники,
ріпаковий пильщик, попелиці, дротяники

Сідопрід 60% т.к.с.

Adama

4,0

хрестоцвіті блішки, комплекс ґрунтових шкідників

ТекМаш

30 г/п.о

сухе добриво-про/пребіотик для обробки насіння
з умістом амінокислот, вітамінів, фітогормонів та
комплексом природньої мікробіоти ґрунту

Протруйники фунгіцидної дії

Протруйники інсектицидної дії
ТІЛЬКИ В Agrii

Стимулятори коренеутворення
VITAMIN O7

ТІЛЬКИ В Agrii

Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Agrii

0,5-1,5

Бор у формі боретаноламіну, 11%

ТІЛЬКИ В Agrii

ТекМаш

1,0–2,0

добриво-про/пребіотик з комплексом корисної ґрунтової
мікрофлори, гуміновими й фульвовими кислотами,
амінокислотами

ТІЛЬКИ В Agrii

Боровмісні добрива
Фолік Борон
Стимулятори
Leanum
ЙелдОН

Valagro

1,0–2,0

Біоактиватор врожаю, комплекс екстрактів водоростей, рослин

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Аміновігор

Agrii

0,5–1,5

Комплекс амінокислот рослинного походження (13,3%),
мікроелементи

ТІЛЬКИ В Agrii

Мегафол

Valagro

0,5–1,5

Комплекс амінокислот рослинного походження (28%), бетаїни,
полісахариди

Фолік Макро

Agrii

1,0–2,0

Універсальне суспензійне NPK-добриво

Плантафол 20:20:20

Valagro

1,5–2,0

Універсальне NPK-добриво

Плантафол 10:54:10

Valagro

1,5–2,0

NPK-добриво з високим умістом фосфору

Плантафол 5:15:45

Valagro

1,5–2,0

NPK-добриво з високим умістом калію

Фолік Комбі

Agrii

1,5–2,0

Комплекс макро- і мікроелементів з підвищеним
умістом калію та бору

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Мікро

Agrii

1,0–2,0

Комплекс макро- і мікроелементів

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Супер Mn

Agrii

0,75–1,0

Комплекс мікроелементів з підвищеним умістом мангану

ТІЛЬКИ В Agrii

Non Stop

Агрогруп КВС

0,002

ПАР, усунення піноутворення

ТІЛЬКИ В Agrii

рН-Сontrol

Агрогруп КВС

0,06-0,1

ПАР, регулятор кислотності та жорсткості рідини

ТІЛЬКИ В Agrii

Тейзер

Агрогруп КВС

0,05-0,1

ПАР, підсилювач ефективності ЗЗР та продуктів
для листкового підживлення

ТІЛЬКИ В Agrii

NPK-добрива
ТІЛЬКИ В Agrii

Добрива з мікроелементами

Адьюванти
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Асортимент продуктів для захисту рослин
Гербіциди			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Суцільної дії
Дефендер РК

Bayer CropScience

2,0–5,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Лайф Лайн 28 % р.к.

UPL

1,5–2,0

однорічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,0–2,5

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Гліфоган 36% в.р.

Adama

2,0–5,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

UPL

0,2

однорічні дводольні та злакові бур’яни
однорічні дводольні та злакові

Досходові
Апстейдж 36% мк.с.
Каліф, 48 % к.е.

Adama

0,15–0,2

Пропоніт 72% к.е.

UPL

2,0–3,0

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни

Пропоніт 72% к.е. + Апстейдж 36% с.к.

UPL

2,0+0,2

однорічні злакові, деякі дводольні

Пропоніт Дуо 75% к.е.

UPL

2,0–3,0

однорічні злакові та дводольні

BASF

1,75–2,5

однорічні дводольні та злакові
однорічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

До- та післясходові
Бутізан 400 40% к.с.
Бутізан Авант 30% с.е.

BASF

1,5–2,5

Бутізан Стар 40% к.с.

BASF

1,75–2,5

однорічні дводольні та злакові

Дуал Голд 96% к.е.

Syngenta

1,2–1,6

однорічні злакові та деякі дводольні

Панарекс, к.е.

UPL

1,0–2,0

однорічні злакові бур’яни, багаторічні злакові бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Трілон 75% в.г.

DVA

0,12–0,2

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Ачіба 50 ЕС, КЕ

Bayer CropScience

1,0–3,0

однорічні злакові бур’яни, багаторічні злакові бур’яни

Лонтрел Гранд 75% в.г.

Syngenta

0,12–0,2

однорічні та багаторічні дводольні

Післясходові

Нопасаран 40% к.с. + Метолат

BASF

1,0–1,2

однорічні дводольні та злакові

Фюзілад Форте 15 % к.е.

Syngenta

0,5–2,0

однорічні та багаторічні злакові

Шогун 10% к.е.

Adama

0,6–1,2

однорічні та багаторічні злакові

** - Для гібридів виробничої системи Clearfield.

Інсектициди
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Версар 44 % к.е.

UPL

0,6

хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, види прихованохоботників,
ріпаковий пильщик

ТІЛЬКИ В Agrii

Еспада 35% к.с.

DVA

0,075–0,01

попелиці, хрестоцвіті блішки, білани, ріпаковий пильщик, ріпаковий
квіткоїд, ріпаковий довгоносик, ріпаковий клоп, прихованохоботники,
капустяний стручковий комарик, капустяна совка

ТІЛЬКИ В Agrii

Вепо 10% к.е.

UPL

0,2–0,3

хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці

Децис 100 ЕС, КЕ

Bayer

0,1–0,15

ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, ріпаковий листоїд,
хрестоцвіті блішки, види прихованохоботників, капустяний
стручковий комарик (галиця)

Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ

Bayer

0,25–0,5

хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий білан,
капустяна попелиця, ріпаковий пильщик

Каліпсо 48% к.с.

Bayer CropScience

0,25–0,4

квіткоїд ріпаковий, прихованохоботники, клопи

Карате Зеон 5% мк.с.

Syngenta

0,1–0,3

блішки хрестоцвіті, квіткоїд ріпаковий, білани, попелиці, клопи

Коннект 11,25 % к.с.

Bayer CropScience

0,4–0,5

блішки хрестоцвіті, пильщик ріпаковий, квіткоїд ріпаковий, прихованохоботники

Ламдекс 5% мк.с.

Adama

0,15

блішки хрестоцвіті, квіткоїд ріпаковий, білани, попелиці, клопи

Маврік, в.е.

Adama

0,2–0,35

блішки хрестоцвіті, квіткоїд ріпаковий, прихованохоботники, попелиці,
клопи, совки листогризучі

Пірінекс Супер 42% к.е.

Adama

0,4–1,25

блішки хрестоцвіті, пильщик ріпаковий, квіткоїд ріпаковий, прихованохоботники

Пленум 50 WG, ВГ

Syngenta

0,15–0,25

ріпаковий квіткоїд

Протеус, 11% м.д.

Bayer CropScience

0,5–0,75

блішки хрестоцвіті, прихованохоботники

Рубін 5%, к.е.

Sharda

0,15–0,2

хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, попелиці

Фастак, 10% к.е.

BASF

0,1–0,15

блішки хрестоцвіті, квіткоїд ріпаковий

Форс 1,5 G, г.

Syngenta

5,0–8,0

комплекс ґрунтових шкідників

75

Фунгіциди
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Ентарго Дуо, 40%, к.с.

Basf

0,7–1,0

Спектр дії
альтернаріоз, фомоз, біла гниль, сіра гниль, борошниста роса

ТІЛЬКИ В Agrii

Тебаз Про 40% к.е.

UPL

0,5–1,0

фомоз, альтернаріоз, біла та сіра гнилі, пероноспороз, циліндроспоріоз

ТІЛЬКИ В Agrii

Тебузол 25 % в.е.

UPL

0,75–1,0

альтернаріоз, борошниста роса, циліндроспоріоз, фомоз, біла гниль

ТІЛЬКИ В Agrii

Тебузол 25 % в.е.

UPL

0,75–1,0

альтернаріоз, циліндроспоріоз

ТІЛЬКИ В Agrii

Акадія КС

Adama

0,8–1,0

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, циліндроспоріоз

Альєтт 80 WP, ЗП

Bayer

1,2–1,8

пероноспороз

Альтерно 22% к.е.

BASF

0,5–1,0

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, сіра гниль, циліндроспоріоз

Амістар Екстра 28% к.е.

Syngenta

0,75–1,0

фомоз, альтернаріоз, біла та сіра гнилі, пероноспороз

Карамба Турбо 24% в.р.

BASF

0,7–1,4

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, інгібітор росту

Кустодія 35% к.е.

Adama

0,8–1,2

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, циліндроспоріоз, пероноспороз

Оріус 25% в.е.

Adama

0,5–1,0

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, інгібітор росту

Піктор 40% в.р.

BASF

0,5

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз

Пропульс 25% с.е.

Bayer CropScience

0,8–1,0

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз

Ридоміл Голд 68% з.п.

Syngenta

2,5

пероноспороз, альтернаріоз

Сетар 37,5% к.с.

Syngenta

0,3–0,5

фомоз, борошниста роса, альтернаріоз, циліндроспоріоз, інгібітор росту

Сіметра 32,5% к.с.

Adama

0,5–1,0

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз

Супрім 40% в.е.

Adama

1,0–1,5

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, циліндроспоріоз

Тілмор 24% к.е.

Bayer CropScience

0,75–1,0

фомоз, альтернаріоз, біла та сіра плямистості, борошниста роса, інгібітор росту

Фолікур 25% к.е.

Bayer CropScience

0,5–1,0

альтернаріоз, циліндроспоріоз, інгібітор росту

Фолікур 25% к.е.

Bayer CropScience

0,5–1,0

альтернаріоз, циліндроспоріоз, інгібітор росту

Ретарданти та морфорегулятори
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Тебузол 25 % в.е.

UPL

0,5–1,0

інгібітор росту та захист від комплексу хвороб

Архітект СЕ

BASF

1,0–2,0

інгібітор росту, фомоз, альтернаріоз, циліндроспоріоз

Карамба Турбо 24% в.р.

BASF

0,7–1,4

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, інгібітор росту

Оріус 25% в.е.

Adama

0,5–1,0

фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, інгібітор росту

Сетар 37,5% к.с.

Syngenta

0,3–0,5

фомоз, борошниста роса, альтернаріоз, циліндроспоріоз, інгібітор
росту

Тілмор 24% к.е.

Bayer CropScience

0,75–1,0

фомоз, альтернаріоз, біла та сіра плямистості, борошниста роса,
інгібітор росту

Фолікур 25% к.е.

Bayer CropScience

0,5–1,0

альтернаріоз, циліндроспоріоз, інгібітор росту

ТІЛЬКИ В Agrii

Десиканти			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Дефендер РК

Bayer CropScience

3,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,5–2,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Баста 15% в.р.

BASF

2,0–2,5

підсушення рослин перед збиранням

Гліфоган 48% в.р.

Adama

3,0

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Ейр 20% в.р.к.

Syngenta

1,0–2,25

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Супер 15% в.р.к.

Syngenta

2,0–3,0

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Форте 50% в.р.к.

Syngenta

1,5–2,25

підсушення рослин перед збиранням

Родентициди
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Шторм-4G BB

BASF

1,5

мишовидні гризуни

76

77

0

Інсектициди

18

Фунгіциди

14

Передпосівна обробка насіння

12

29

50-59

Десиканти

Листкове підживлення

30-39

Піктор 0,5 л/га

Маврік 0,2-0,35 л/га

62

76

87

Раундап Пауер РГ
1,5–2,0 кг/га

pH-Control 0,06-0,1 л/га

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

69

Поверхнево-активні речовини

Регулятор росту

60-61

Ентарго Дуо 0,7 – 1,0 л/га

Еспада 0,075-0,1 л/га

Тебаз Про 0,75–1,0 л/га

ЙелдОН 1,5 л/га

Фолік Борон 1,5 л/га +
Фолік Аміновігор 1,0 л/га

Фолік Комбі 2,0 л/га

Leanum 1,5 л/га

Версар 0,6–1,0 л/га

Шторм 1,0–4,0 кг/га

Тебузол 1,0 л/га

Еспада 0,075-0,1 л/га

Гербіциди

10

Карамба Турбо
0,7–1,4 л/га

Версар 0,6–1,2 л/га

Шогун 0,6–1,2 л/га

Раундап Пауер 1,0–2,0 кг/га

рН-Control 0,06-0,1 л/га

Бутізан Стар 2,5 л/га +
Апстейдж 0,2 л/га

Тейзер 0,25 л/га

Мідер Про 3,0–4,0 л/га

Leanum 1,5 л/га

Фолік Борон 1,0 л/га

Система живлення та захисту ріпаку озимого
для зони достатнього зволоження

78

Пантера 1,0-2,0 л/га

0

Інсектициди

18

Фунгіциди

14

Передпосівна обробка насіння

12

29

50-59

Десиканти

Листкове підживлення

30-39

Піктор 0,5 л/га

Маврік 0,2-0,35 л/га

62

76

87

Раундап Пауер РГ
1,5–2,0 кг/га

pH-Control 0,06-0,1 л/га

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

69

Поверхнево-активні речовини

Регулятор росту

60-61

Ентарго Дуо 0,7 – 1,0 л/га

Еспада 0,075-0,1 л/га

Тебаз Про 0,75–1,0 л/га

ЙелдОН 1,0 л/га

Фолік Борон 2,0 л/га

Фолік Мікро 2,0 л/га

Leanum 1,0 л/га +
Фолік Макро 2,0 л/га

Версар 0,6–1,0 л/га

Шторм 1,0–4,0 кг/га

Карбен 0,5 л/га

Версар 0,6–1,2 л/га

Плантафол 10:54:10 2,0 кг/га +
Фолік Аміновігор 1,0 л/га +
Фолік Борон 1,0 л/га

Гербіциди

10

Трілон 0,12 кг/га

рН-Control 0,06-0,1 л/га

Раундап Пауер
1,0–2,0 кг/га

Карамба Турбо
0,7–1,4 л/га

Вепо 0,2–0,3 л/га

Leanum 2,0 л/га

Тейзер 0,25 л/га

Мідер Про 3,0–4,0 л/га

VITAMIN O7 30 г/п.о

ЙелдОН
1,0 л/га

Система живлення та захисту ріпаку озимого
для зони недостатнього зволоження

79

Інсектициди

18

Фунгіциди

14

Передпосівна обробка насіння

12

50-59

Десиканти

Листкове підживлення

30-39

Піктор 0,5 л/га

Маврік 0,2-0,35 л/га

62

76

87

Раундап Пауер РГ
1,5–2,0 кг/га

pH-Control 0,06-0,1 л/га
Non Stop 0,002 л/га

Виробнича система для ріпаку

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

69

Поверхнево-активні речовини

Регулятор росту

60-61

Ентарго Дуо 0,7 – 1,0 л/га

Еспада 0,075-0,1 л/га

Тебаз Про 0,75–1,0 л/га

ЙелдОН 1,0 л/га

Технологія

Плантафол 5:15:45 2,0 кг/га +
Фолік Борон 1,0 л/га

Фолік Мікро 2,0 л/га +
Фолік Борон 0,75 л/га

Плантафол 20:20:20
2,0 кг/га +
Leanum 1,0 л/га

Версар 0,6–1,0 л/га

29

Шторм 1,0–4,0 кг/га

Тебузол 1,0 л/га

Версар 0,6–1,2 л/га

Гербіциди

10

Раундап Пауер 1,0–2,0 кг/га

0

Карамба Турбо
0,7–1,4 л/га

Вепо 0,2–0,3 л/га

Leanum 2,0 л/га

Нопасаран 1,2–1,5 л/га +
ПАР Метолат 1,2–1,5 л/га

рН-Control 0,06-0,1 л/га

VITAMIN O7 30 г/п.о

Фолік Аміновігор 2,0 л/га

ЙелдОН
1,0 л/га

Система живлення та захисту ріпаку озимого

80
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86
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87
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88
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91

83

Технологічний супровід вирощування
пшениці озимої від Agrii
СЕРВІС

До збирання
попередника

РЕЗУЛЬТАТ

Аналіз та планування структури
посівних площ.
Зонування поля за допомогою
супутникового моніторингу або
електро-кондуктивного сканування.

Визначення ділянок неоднорідності.
Складання карт вологоємності полів.
Рекомендації щодо збору попередника і
післязбиральних заходів.
Надання рекомендацій щодо системи
живлення рослин.

Агрохімічне обстеження ґрунту.

Складання карт завдань для розкидачів
добрив.
Формування і аналіз карт пошарового
ущільнення ґрунту.

Після збирання
попередника
Визначення ущільнення ґрунту.

Надання рекомендацій щодо обробітку ґрунту.
Складання карт завдань для техніки щодо
основного обробітку ґрунту.
Рекомендації щодо строків посіву, глибини та
густоти посіву.

Передпосівний
період

Оцінка потенційної
забур’яненості поля.

Карта завдань для посіву.
Надання рекомендацій щодо системи захисту
від бур’янів.

Сівба

Дотримання якості сівби та корегування його
параметрів за необхідності.

Контроль якості сівби.
Моніторинг стану посівів за
допомогою БПЛА та супутникових
знімків.

Період від
сходів до 4-го
листка

Діагностика фітосанітарного
стану посівів.

Підбір препаратів, що регулюють ріст, часу їх
унесення та норм застосування.

Діагностика фізіологічного
розвитку рослин.

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА
та супутникових знімків.
Період від
4-го листка до
осіннього
кущення

Рекомендації щодо підбору фунгіцидів,
інсектицидів і за потреби – гербіцидів.

Рекомендації щодо підбору препаратів для
боротьби зі шкідниками, хворобами та за
потреби – з бур’янами.

Діагностика фітосанітарного
стану посівів.

Моніторинг фізіологічного стану
кореневої системи.

Рекомендації щодо корегування системи
живлення.
Рекомендації щодо покращення
перезимівлі.

Передзимовий
період

Оцінка перспективності перезимівлі
рослин перед входом у зиму.

Рекомендації щодо азотного удобрення по
мерзлоталому ґрунту.
Прогнозування небезпек при проходженні
зимівлі пшениці озимої.
Продовження таблиці

84

Зимовий та
післязимовий
періоди

Рекомендації щодо уникнення або подолання
тривалих негативних явищ на посівах.

Моніторинг стану
посівів протягом зими.

Рекомендації щодо покращення всіх
фізико-хімічних процесів у рослинах.

Діагностика стану рослин та
перспективності посівів після
виходу із зими.

Рекомендації щодо азотного живлення після
відновлення вегетації.

Моніторинг стану посівів за
допомогою БПЛА та супутникових
знімків.
Період
від весняного
кущення до 2-го
міжвузля

Рекомендації щодо застосування препаратів
для боротьби зі шкідниками, хворобами і
бур’янами.

Діагностика фітосанітарного
стану посівів.

Рекомендації щодо корегування
живлення рослин.
Проведення функціональної
листової діагностики.

Прогноз росту і розвитку рослин.
Прогноз поширення хвороб та шкідників.

Період від 2-го
міжвузля до
прапорцевого
листка

Період від
прапорцевого
листка до
початку наливу

Період від
наливу зерна до
повної стиглості

Післязбиральний
період

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА
та супутникових знімків.

Рекомендації щодо підбору та застосування
препаратів для боротьби зі шкідниками,
хворобами.

Діагностика фітосанітарного
стану посівів.

Прогнозування поширення хвороб та
шкідників.

Лабораторний аналіз та
функціональна діагностика
рослин.

Рекомендації щодо корегування живлення
рослин та застосування антистресантів.

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА
та супутникових знімків.

Рекомендації (при потребі) щодо підбору та
застосування препаратів для боротьби зі
шкідниками, хворобами.

Проведення функціональної
листової діагностики.

Рекомендації щодо покращення системи
живлення рослин.

Оцінка фізіологічного стану
рослин.

Рекомендації щодо застосування
антистресантів.

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА
та супутникових знімків.

Рекомендації (при потребі) щодо підбору та
застосування препаратів для боротьби зі
шкідниками, хворобами.
Рекомендації щодо строків збирання.

Оцінка фізіологічного стану
рослин.

Рекомендації щодо налаштувань комбайна.

Аналіз карт врожайності.

Рекомендації щодо наступної культури.

Допомога в реалізації
с.-г. продукції.

Забезпечення підвищення ефективності с.-г.
виробництва партнерів.

Аналіз технології та
технологічного процесу
вирощування.

Вироблення стратегії щодо вдосконалення
спільної роботи та стабільності отримання
врожаїв.

Проведення навчальних
тренінгів.

Підвищення кваліфікаційного рівня
господарств та агрономічних служб.
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Асортимент насіння
пшениці озимої
ПОКАЗНИКИ

ВИРОБНИК

АСПЕКТ

DSV

Асортимент насіння
ячменю озимого
СИЛЬВЕСТР

ЕТАНА

ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii

DSV

DSV

Якість зерна
група

ПОКАЗНИКИ

ВИРОБНИК

А

B

А

група

полісся,
лісостеп

полісся,
лісостеп

Густота стеблостою

6

7

5

Кількість зернівок
у колосі

6

7

7

Маса 1000 насінин

8

9

6

Урожайність

9

9

9

рання

середньорання

середньостигла

дуже висока

висока

дуже висока

Посухостійкість

добра

добра

добра

Висота рослин

6

6

Стійкість
до вилягання

8

9

Агрономічні показники:

Зимостійкість

Придатність за зонами
вирощування

лісостеп, степ, полісся

Густота стеблостою

3

Кількість зернівок
у колосі

6

Маса 1000 насінин

7

Урожайність

9

Агрономічні показники:
Колосіння/стиглість

рання

Зимостійкість

висока

Посухостійкість

добра

Висота рослин

5

6

Стійкість
до вилягання

8

8

раннє висівання

●●
●●

Розвиток восени

●●

●●

●

пізнє висівання

Розвиток навесні

●●●

●

●

легкі ґрунти

●●

●●●

●●●

після зернових (пшениці)

●

●

●

після кукурудзи

●

після соняшнику

●●●

раннє висівання
пізнє висівання

Кущіння

фуражний

клас
полісся,
лісостеп,
степ

Колосіння/стиглість

DSV

Якість зерна

клас
Придатність за зонами
вирощування

ХАРІЗМА
ТІЛЬКИ В Agrii

●

Стійкість до хвороб:
борошниста роса

8

●●

бура іржа

8

●●

●●

сітчаста плямистість

8

●●●

●●

●●

7

●

●●

●●●

ринхоспоріозна плямистість

●●●

●●

●●●

рамулярія

6

атмосферна
плямистість

7

церкоспороз стебла

5

4

4

підсніжна гниль

борошниста роса

7

8

8

вірус жовтої мозаїки

септоріоз листя

6

8

7

Якість зерна:

гельмінтоспоріоз

6

5

6

вміст білка

жовта іржа

8

4

6

натура зерна

бура іржа

6

5

6

фузаріоз колоса

6

7

8

септоріоз колоса

6

7

8

піренофороз

6

7

6

8

8

8

●●

●●

●●

вміст білка

7

6

7

обсяг хліба

6

7

6

●●

●●●

●●

легкі ґрунти

●

Стійкість до хвороб:

7
захищений
5
●●

Якість зерна:
число падіння
стабільність числа
падіння

натура зерна
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Оцінка «1» –
Оцінка «9» –

●●● –
●●
●

–
–

дуже низька (пізній, короткий, низький)
дуже висока (ранній, довгий, високий)

дуже високий, дуже швидкий,
(дуже добра придатність, стійкість)		
середня придатність (стійкість)		
дуже низький, дуже повільний,
(погана придатність, стійкість)

Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння
Назва продукту

Виробник

Норма, кг, л/т

Спектр дії

Протруйники фунгіцидної дії

Ранкона І-Мікс 7% мк.е.

UPL

1,0

насіннєві та ґрунтові інфекції: кам’яна, тверда та летюча сажки,
кореневі гнилі (гельмінтоспоріозна, фузаріозна),
ТІЛЬКИ В Agrii
церкоспорельозна прикоренева гниль, ринхоспоріоз,
септоріоз насіння, пліснявіння насіння, чорний зародок насіння.
Аерогенні інфекції: септоріоз листя, темно-бура плямистість,
гельмінтоспоріозні плямистості листя (темно-бура, сітчаста, смугаста)

Баритон Супер, ТН

Bayer CropScience

1,0

сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява,
септоріоз сходів

Вайбранс Тріо 60 FS,TH

Syngenta

1,75–2,0

сажки (тверда, летюча, кам'яна), кореневі гнилі, септоріоз, снігова пліснява,
ризоктоніоз, тифульоз

Вітавакс 200 ФФ 40 % в.с.к.

UPL

2,0–3,0

сажки (тверда, летюча, кам'яна), кореневі гнилі, пліснявіння насіння

Іншур Перформ 12 % к.с.

BASF

0,5

сажки (тверда, летюча, кам'яна), кореневі гнилі, плямистості, септоріоз,
рихноспоріоз

Ламардор Про 180 FS, ТН

Bayer CropScience

0,5–0,6

летюча, тверда сажки, збудники кореневих гнилей, пліснявіння насіння,
фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, септоріоз

Кінто Дуо 8% к.с.

BASF

2,0–2,5

сажки (тверда, летюча, кам'яна), кореневі гнилі, пліснявіння насіння,
плямистості, септоріоз, снігова пліснява

Кінто Плюс 10% т.к.

BASF

1,0–1,5

сажки (тверда, летюча, кам'яна), кореневі гнилі, пліснявіння насіння,
плямистості, септоріоз, снігова пліснява

Максим 2,5 % т.к.с.

Syngenta

1,5

тверда сажка, кореневі гнилі, снігова пліснява

Максим Стар 2,5 % т.к.с.

Syngenta

1,5–2,0

сажки (тверда, летюча, кам'яна), кореневі гнилі, пліснявіння насіння,
снігова пліснява

Максим Форте 5 % т.к.с.

Syngenta

2

сажки (тверда, летюча, кам'яна), кореневі гнилі, плямистості, септоріоз

Оріус Універсал 7,5 % т.к.с.

Adama

1,75–2,0

сажкові хвороби, кореневі гнилі, плямистості, снігова пліснява

Систіва 33,3 % т.к.с.

BASF

0,5–1,5

кореневі гнилі, плямистості, септоріоз, снігова пліснява, іржа, рихноспоріоз

Сценік 80 FS, ТН

Bayer CropScience

1,3–1,6

снігова пліснява, комплекс кореневих гнилей, сажкові хвороби, септоріоз
сходів, пліснявіння насіння

Sharda Cropchem

0,5–1,0

комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів

Протруйники інсектицидної дії
Мідер Про 60 % т.к.с.

ТІЛЬКИ В Agrii

Гаучо Ево 275 FS, ТН

Bayer CropScience

2,0

комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів, у т. ч. злакові мухи,
цикадки, попелиці, блішки, хлібна жужелиця

Гаучо Плюс 466 FS, ТН

Bayer CropScience

0,3–0,8

комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів, у т.ч. злакові мухи,
цикадки, попелиці, блішки, хлібна жужелиця, трипси

Кромадо, ТН

Adama

0,8–1,0

комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів

Круїзер 35% т.к.с.

Syngenta

0,4

злакові мухи, попелиці, цикадки, турун хлібний

Сідопрід 60 % т.к.с.

Adama

0,5–0,85

злакові мухи, попелиці, блішки, цикадки

1,4–1,6

летюча та тверда сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі,
пліснявіння насіння. Злакові мухи, цикадки, попелиці, хлібний турун, совка,
блішки, дротяники. Летюча, кам’яна сажки, чорна (несправжня) сажка,
гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, карликова іржа, септоріоз,
темно-бура плямистість.
Злакові мухи,цикадки, попелиці, хлібний турун, совка, блішки, дротяники

Юнта Квадро 373,4 FS, ТН

Bayer CropScience

Протруйники комбінованої (інсекто-фунгіцидної) дії
Ранкона І-Мікс 7% мк.с. +
Мідер Про 60% т.к.с.

UPL/ Sharda
Cropchem

1,0+0,6

сажки (тверда, летюча, кам’яна), кореневі гнилі,
пліснявіння насіння, плямистості, септоріоз, снігова пліснява,
злакові мухи, попелиці, блішки, цикадки, п’явиці, турун хлібний

Вайбранс Інтеграл 235 FS, TH

Syngenta

1,75–2,0

сажки (тверда, летюча, кам’яна), кореневі гнилі, септоріоз, снігова пліснява,
ризоктоніоз, тифульоз, злакові мухи, попелиці, блішки, цикадки, п’явиці,
трипси, турун хлібний

Селест Макс 16,5 % т.к.с.

Syngenta

2,0

сажки (тверда, летюча, кам’яна), кореневі гнилі, септоріоз, злакові мухи,
попелиці, блішки, цикадки, турун хлібний

Селест ТОП 31,25 % т.к.с.

Syngenta

1,3–1,6

сажкові хвороби, кореневі гнилі, септоріоз, злакові мухи, попелиці, блішки,
цикадки, турун хлібний

Тримбіта, ТН

Adama

1,0

сажки (тверда, летюча, кам’яна), кореневі гнилі, септоріоз, снігова пліснява,
злакові мухи, попелиці, блішки, цикадки, п’явиці, турун хлібний

ТІЛЬКИ В Agrii

Органічні добрива, мікроелементи та стимулятори росту
Leanum

ТекМаш

1,0–2,0

добриво-про/пребіотик з комплексом корисної ґрунтової
мікрофлори, гуміновими й фульвовими кислотами,
амінокислотами, стимулятор коренеутворення

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Аміновігор

Agrii

1,0

P+K+амінокислоти+гормони

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Мікро

Agrii

1,0–1,5

комплекс мікроелементів

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Супер Zn

Agrii

0,5–1,0

цинк, калій, сірка для розвитку проростків

ТІЛЬКИ В Agrii

87

Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин
Назва продукту

Виробник

Норма, кг, л/га

Спектр дії

Leanum

ТекМаш

1,5–2,0

добриво-про/пребіотик з комплексом корисної ґрунтової
мікрофлори, гуміновими й фульвовими кислотами,
амінокислотами, стимулятор коренеутворення

ТІЛЬКИ В Agrii

ЙелдОН

Valagro

1,0–2,0

біоактиватор урожаю

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Аміновігор

Agrii

1,0–2,0

амінокислоти+фітогормони

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Комбі

Agrii

1,5–2,5

макро+мікро + калій

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Макро

Agrii

1,0–2,0

макро+мікро

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Мікро

Agrii

1,0–2,0

комплекс мікроелементів

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Супер Mn

Agrii

0,5–1,0

N+K+S+ Mn, зимостійкість

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Супер Zn

Agrii

0,3–0,5

N+K+S+ цинк

ТІЛЬКИ В Agrii

Мегафол

Valagro

0,2–1,0

комплекс амінокислот та фітогормонів, антистресант

Плантафол 20-20-20

Valagro

1,0–2,0

NPK+мікроелементи

Плантафол 10-54-10

Valagro

1,0–2,0

NPK+мікроелементи

Плантафол 5-15-45

Valagro

1,0–2,0

NPK+мікроелементи

Асортимент продуктів для захисту рослин
Гербіциди			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Глобстар 75% в.г.

DVA

0,015–0,025

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Камбіо Стар, р.к.

BASF

2,0–4,0

однорічні дводольні бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Трілон 75% в.г.

DVA

0,12

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Аксіал 5% к.е.

Syngenta

0,9

однорічні злакові бур'яни

Базагран М 35,5 % в.р.

BASF

2,0–3,0

однорічні та багаторічні дводольні

Бента 48% р.к.

Sharda Cropchem

2,0–4,0

однорічні дводольні бур’яни

Грантокс РК

Fader Alliance

1,0–1,5

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

Гроділ Максі 375 OD, МД

Bayer CropScience

0,09–0,11

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

Гроділ Максі OD, МД +
Зенкор Ліквід 600 SK, КС

Bayer CropScience

0,11 + 0,3-0,4

однорічні дводольні бур’яни

Дербі 17,5 % к.с.

Syngenta

0,05–0,07

однорічні та багаторічні дводольні

Діален Супер 46,4 % в.р.к.

Syngenta

0,5–1,25

однорічні та багаторічні дводольні

Діанат 48 % в.р.

BASF

0,15–0,8

однорічні та багаторічні дводольні

Еверест 70% в.г.

UPL

0,035–0,1

однорічні та багаторічні дводольні, злакові

Елегант 42,9 % с.е.

Adama

0,4–0,6

однорічні та багаторічні дводольні

Лонтрел Гранд 75 % в.г.

Syngenta

0,08–0,2

однорічні та багаторічні дводольні

Пік 75 % в.г.

Syngenta

0,015–0,02

однорічні та багаторічні дводольні

Пріма Форте, 19,5 % с.е.

Syngenta

0,5–0,7

однорічні та багаторічні дводольні

Пума Супер EW, ЕВ

Bayer CropScience

0,8–1,0

однорічні злакові бур'яни

Тесон 622, СЕ

Fader Alliance

0,3–0,5

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

Томіган 25 % к.е.

Adama

0,5–0,7

однорічні та багаторічні дводольні

Триггер, ВГ

Adama

0,25–0,35

однорічні та багаторічні дводольні

Чеккер Xtend, WG

Bayer CropScience

0,3–0,35

однорічні дводольні бур’яни

Післясходові
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Фунгіциди
Назва продукту
Карбен 50% к.с.

Виробник
Sharda Cropchem

Норма, л, кг/га
0,5

Клабріс, к.е.

BASF

0,5–1,0

Тебаз Про 40% к.е.

UPL

0,5–1,0

Тебузол 25 % в.е.

UPL

0,5–1,0

Абакус 12,5 % к.е.
Авіатор Xpro 225 EC, KE

BASF
Bayer CropScience

1,25–1,75
0,6–1,5

Адексар Плюс 12,5 % к.е.
Акадія, КС
Альто Супер 33 % к.е.
Амістар Екстра 28 % к.с.
Амістар Тріо 25,5 % к.е.
Аскра Xpro EC 260

BASF
Adama
Syngenta
Syngenta
Syngenta
Bayer CropScience

0,5–1,5
0,6–0,8
0,4–0,5
0,5–0,75
1,00
0,6–1,5

Бампер Супер 49 % к.е.
Дерозал 500 SC, КС
Елатус Ріа 358 к.е.
Капало 33,75 % с.е.

Adama
Bayer CropScience
Syngenta
BASF

0,8–1,2
0,5
0,4–0,6
1,0–1,5

Кустодія 35 % к.е.

Adama

0,8–1,2

Магнелло 35% к.е.
Медісон 263 SC, КС

Syngenta
Bayer CropScience

1,0
0,7–0,9

Оріус 25 % в.е.
Осіріс Стар к.е.
Пріаксор, КЕ
Рекс Дуо 49,7 % к.е.
Рекс Плюс 33,4 % к.е.
Скайвей Xpro 275 EC, КЕ

Adama
BASF
BASF
BASF
BASF
Bayer CropScience

0,5–1,0
0,7–1,5
0,3–0,5
0,4–0,6
0,8–1,2
1,0–1,25

Солігор 425 ЕС, КЕ

Bayer CropScience

0,7–1,0

Супрім 40 % в.е.
Тілмор 240 EC, KE

Adama
Bayer CropScience

0,75–1,5
0,75–1,5

Тілт Турбо 57,5 % к.е.

Syngenta

0,8–1,0

Фалькон 460 EC, КЕ
Флексіті 30 % к.с.
Фолікур 250 EW, ЕВ

Bayer CropScience
BASF
Bayer CropScience

0,4–0,6
0,15–0,25
0,5–1,0

Спектр дії
борошниста роса, плямистості листя (септоріоз, піренофороз,
ТІЛЬКИ В Agrii
ринхоспоріоз, гельмінтоспоріози), церкоспорельоз, іржа, фузаріоз
борошниста роса, іржа, піренофороз, септоріоз колоса,
ТІЛЬКИ В Agrii
септоріоз листя, ринхоспоріоз, сітчаста плямистість,
темно-бура плямистість
септоріоз листя та інші плямистості, іржа, борошниста роса,
фузаріоз і септоріоз колоса, церкоспорельоз, плямистості листя ТІЛЬКИ В Agrii
(темно-бура, сітчаста, смугаста, облямівкова)
іржа (бура, стеблова, жовта), борошниста роса, септоріоз листя,
ТІЛЬКИ В Agrii
гельмінтоспоріоз, плямистості листя (темно-бура, сітчаста,
смугаста, облямівкова, септоріоз), септоріоз та фузаріоз колоса,
піренофороз
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа
борошниста роса, іржасті хвороби, листові плямистості (сітчаста, темно-бура, смугаста), рінхоспоріоз, коренева гниль. Листові плямистості
(збудники піренофорозу та септоріозу), борошниста роса, іржасті хвороби.
Фузаріоз, септоріоз, альтернаріоз колоса
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, піренофороз
борошниста роса, септоріоз, іржа, піренофороз, альтернаріоз
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, фузаріоз, церкоспорельоз
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, фузаріоз, альтернаріоз
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, фузаріоз
септоріоз, піренофороз, борошниста роса, іржа. Темно-бура плямистість,
сітчаста плямистість, смугаста плямистість, облямівкова плямистість,
рамуляріоз, борошниста роса, фузаріоз листя, іржа
борошниста роса, септоріоз, іржа, фузаріоз, піренофороз, церкоспорельоз
борошниста роса, септоріоз
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, піренофороз
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, піренофороз, церкоспорельоз
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, фузаріоз, піренофороз,
альтернаріоз
плямистості, септоріоз, іржа, фузаріоз, піренофороз
борошниста роса, септоріоз листя, піренофороз, види іржастих хвороб,
кореневі гнилі
борошниста роса, септоріоз, іржа, фузаріоз
борошниста роса, септоріоз, іржа, фузаріоз, піренофороз
борошниста роса, септоріоз, іржа, піренофороз
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, фузаріоз, церкоспорельоз
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, піренофороз
іржа, септоріоз листя та колоса, піренофороз, борошниста роса, фузаріоз
колоса. Темно-бура, смугаста та сітчаста плямистість, фузаріоз колоса
борошниста роса, іржа, септоріоз листя, піренофороз, септоріоз колоса,
фузаріоз колоса
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, фузаріоз
листкові плямистості: борошниста роса, іржасті збудники піренофорозу,
септоріозу, фузаріозу, фузаріоз, септоріоз, альтернаріоз колоса
борошниста роса, плямистість, септоріоз, іржа, фузаріоз, піренофороз,
ризоктоніоз
борошниста роса, септоріоз, бура іржа, фузаріоз листя
борошниста роса, ламкість стебла
борошниста роса, септоріоз, піренофороз та ін. плямистості, фузаріоз
колоса, іржа (бура, стеблова, жовта)

Інсектициди
Назва продукту

Виробник

Версар 44 % к.е.

UPL

Карате Зеон 5 % мк.с.

Syngenta

Норма, л, кг/га Спектр дії
клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, трипси,
ТІЛЬКИ В Agrii
хлібна жужелиця
ТІЛЬКИ В Agrii
0,075–0,01
трипси, п’явиці, попелиці, хлібні клопи
0,06–0,14
попелиці, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка
0,5–3,0
злакові мухи, попелиці, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка
0,1–0,15
блiшки, попелицi, цикадки, п’явицi
попелиці, цикадки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка,
0,2–0,3
хлібні жуки
злакові попелиці, хлібні клопи (клоп шкідлива черепашка, елія
0,1–0,15
гостроголова), п’явиці, хлібні блішки, пшеничний трипс
злакові мухи, п’явиці, клоп шкідлива черепашка, трипси, хлібні
0,3–0,4
жуки, злакові попелиці
злакові мухи, попелиці, цикадки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива
0,18–0,4
черепашка, турун хлібний
попелиці, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки,
0,15–0,3
совка озима

Еспада 35% к.с.
Актара 25 % в.г.
Бі-58 Новий, 40 % к.е.
Вепо 10% к.е.

DVA
Syngenta
BASF
UPL

Галіл 30% к.с.

Adama

Децис 100 ЕС, КЕ

Bayer
CropScience
Bayer
CropScience

Коннект 112,5 SC, КС

Bayer
CropScience

0,4–0,5

хлібні клопи, злакові попелиці, трипси, п’явиці

Ламдекс 5% мк.с.

Adama

0,15–0,3

Пірінекс Супер 42 % к.е.

0,4–1,25

Рубін 5%, к.е.

Adama
Bayer
CropScience
Sharda
Cropchem

Фастак 10 % к.е.

BASF

0,1–0,25

попелиці, блішки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка,
хлібні жуки
попелиці, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, турун хлібний
хлібний турун, хлібні клопи, попелиці, трипси, п’явиці, пшеничний
трипс, п'явиці, злакові попелиці
хлібні жуки, блішки, трипси, п’явиці, клоп шкідлива черепашка,
попелиці
попелиці, блішки, цикадки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива
черепашка

Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ
Енжіо 24,7 % к.с.

Протеус 110 OD, МД

Syngenta

0,7

0,5–1,0
0,15–0,3
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Регулятори росту			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Кальма 17,5% к.е.

Adama

0,4–0,8

запобігання виляганню посівів та підвищення врожайності

Медакс Топ 35% к.с.

BASF

0,5–1,5

регуляція ростових процесів та запобігання виляганню посівів

Моддус 25% к.е.

Syngenta

0,3–0,7

запобігання виляганню посівів та підвищення врожайності

Терпал 46% в.р.

BASF

1,0–2,5

запобігання виляганню посівів

Хлормекват-хлорид 75% в.р.к.

BASF

0,8–2,0

запобігання виляганню посівів

Церон 480 SL, РК

Bayer
0,5–1,0
CropScience

запобігання виляганню посівів

Цикоган 72,5% в.р.

Adama

запобігання виляганню посівів

1,0–2,0

Десиканти			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Десикаш 15 % р.к.

Sharda Cropchem

1,5–2,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Дефендер РК

Bayer CropScience

3,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Лайф Лайн 28 % р.к.

UPL

1,5–2,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,5

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Баста 15% в.р.

BASF

2,0

підсушення рослин перед збиранням

Гліфоган 48% в.р.

Adama

3,0

для підсушування зерна та часткового знищення бур’янів

Реглон Супер 15% в.р.к.

Syngenta

1,5–2,0

для підсушування рослин

Адьюванти
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Non Stop

Агроруп КВС

0,002

ПАР, зняття піноутворення

ТІЛЬКИ В Agrii

ПАР Ад’ютант-Л

DVA Agro

0,2

ПАР для гербіцидів сульфонілмочевин

ТІЛЬКИ В Agrii

рН-Сontrol

Агроруп КВС

0,06–0,1

ПАР, регулятор кислотності та жорсткості рідини

ТІЛЬКИ В Agrii

Тейзер

Агрогруп КВС

0,05–0,1

ПАР, підсилювач ефективності ЗЗР та продуктів
для листкового підживлення

ТІЛЬКИ В Agrii

Експедитор

FMC

0,3–0,6

ПАР для гербіцидів сульфонілмочевин

Сільвет Голд

UPL

0,05–0,1

ПАР

Родентициди
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Шторм-4G BB

BASF

1,5

мишовидні гризуни
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91

23

Інсектициди

21

30

31

32

Десиканти

Листкове підживлення

Аксіал 0,9 л/га

Фунгіциди

14

37

49

51

61-69

71-92

Осіріс Стар 1,5 л/га

Версар
1,0 л/га

Фолік Аміновігор
1,0 л/га

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

58

Поверхнево-активні речовини

Регулятор росту

39

Медакс Топ 0,5–1,0 л/га

Клабрис 0,5-1,0 л/га

Дербі 0,05–0,07 л/га + Глобстар 0,015-0,025 кг/га

Медакс Топ 0,5–1,0 л/га

Тебаз Про 1,0 л/га + Флексіті 0,2 л/га

ЙелдОН 2,0 л/га

Іміда Голд 0,2–0,3 л/га+ Вепо 0,2–0,3 л/га
Адексар Плюс 1,0 л/га

Фолік Мікро 1,5–2,0 л/га +
Фолік Аміновігор 0,5–1,0 л/га

Еспада 0,075-0,1 л/га

рН-Control 0,06-0,1 л/га

Leanum 2,0 л/га

Вепо 0,2–0,3 л/га

Передпосівна обробка насіння

10

Шторм 1,0– 4,0 кг/га

Карбен 1,0 л/га

Версар 1,0–1,2 л/га

Фолік Супер Mn
1,0 л/га

Гербіциди

7

Мідер Про 0,5–1,0 л/т

Ранкона І-Мікс 1,0 л/т +
Систіва 0,15 л/т

Leanum 1,5 л/т +
Фолік Супер Zn 0,5 л/т

Система живлення та захисту пшениці озимої для
насіннєвих посівів

92

23

Інсектициди

21

Фунгіциди

14

30

32

Десиканти

Листкове підживлення

31

37

61-69

71-92

Тебузол 1,0 л/га

Версар
1,0 л/га

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

58

Поверхнево-активні речовини

51

ЙелдОН 1,5 л/га

Регулятор росту

39

49

Тебаз Про 0,75–1,0 л/га

Медакс Топ 0,6 л/га Клабрис 0,5-1,0 л/га

Глобстар 0,025 кг/га + ПАР Ад’ютант-Л 0,2 л/га

ХМХ 0,8–1,2 л/га

Імпера Голд 1,0 л/га + Флексіті 0,2 л/га

Еспада 0,075-0,1 л/га

Передпосівна обробка насіння

10

Шторм 1,0– 4,0 кг/га

Карбен 1,0 л/га

Версар 1,0–1,2 л/га

Тейзер 0,25 л/га

Фолік Макро 1,5 л/га + Плантафол 20-20-20 1,5–2,0 кг/га +
Leanum 1,5 л/га
Фолік Аміновігор 1,0 л/га

рН-Control 0,06-0,1 л/га

Гербіциди

7

Мідер Про 0,5–1,0 л/т

Ранкона І-Мікс 1,0 л/т +
Систіва 0,15 л/т

Leanum 2,0 л/т

Система живлення та захисту пшениці озимої для
зони достатнього зволоження

93

21

Інсектициди

23

Фунгіциди

14

Передпосівна обробка насіння

10

Гербіциди

7

30

Тесон 0,3-0,5 л/га

Мідер Про 0,5–1,0 л/т

31

32

Десиканти

37

61-69

71-92

Версар
1,0 л/га

Родентициди

фази розвитку рослини відповідно до BBCH

58

Поверхнево-активні речовини

51

ЙелдОН 2,0л/га +
Фолік Аміновігор 1,0 л/га

Регулятор росту

39

49

Адексар Плюс 0,5 л/га

Клабрис 0,5-1,0 л/га

Leanum 1,5 л/га +
Фолік Мікро 1,0 л/га +

Листкове підживлення

Тебаз Про 0,75–1,0 л/га

Еспада 0,075-0,1 л/га

ХМХ 0,8 л/га

Шторм 1,0– 4,0 кг/га

Версар 1,0–1,2 л/га

рН-Control 0,06-0,1 л/га

Фолік Супер Mn 1,0 л/га

Ранкона І-Мікс 1,0 л/т +
Систіва 0,15 л/т

Leanum 2,0 л/т

Плантафол 10-54-10
2,0 кг/га +
Фолік Аміновігор
1,0 л/га

Система живлення та захисту пшениці озимої для
зони недостатнього зволоження

96

97

98

99

100

101

Високоефективний двокомпонентний протруйник широкого спектру дії
у вигляді новітньої препаративної форми – мікроемульсії

Фунгіцидний

захист насіння та сходів







Сучасна препаративна форма
Інноваційна діюча речовина – іпконазол
Контроль широкого спектру хвороб
Синергічна дія двох діючих речовин
Зручність у застосуванні
Не впливає на схожість насіння

Соя

1 Технологічний супровід

104

2 Асортимент насіння

105

3 Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння

106

4 Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин 106
5 Асортимент продуктів для захисту рослин

107

6 Системи живлення та захисту

110
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Технологічний супровід вирощування сої від Agrii

Збирання
попередника

Передпосівний
період

СЕРВІС

РЕЗУЛЬТАТ

Зонування поля за допомогою
супутникового моніторингу або
електрокондуктивного сканування.

Визначення ділянок
неоднорідності.

Агрохімічне обстеження ґрунту.

Надання рекомендацій
щодо внесення добрив.

Складання карт пошарового
ущільнення поля.

Складання карт завдань для внесення змінних
норм добрива.
Рекомендації щодо обробітку ґрунту.

Моніторинг якості передпосівної
підготовки ґрунту.

Рекомендації щодо строків і глибини
посіву.

Моніторинг передпосівної
підготовки ґрунту.

Надання рекомендацій щодо необхідності
обробки насіння інсектицидним протруйником.

Аналіз ґрунту на заселення
шкідниками.

Рекомендації щодо
системи захисту від бур’янів.

Аналіз потенційної
забур’яненості.

Сівба

Надання рекомендацій щодо
налаштування посівних агрегатів.

Контроль якості сівби.

Моніторинг фізіологічного стану
посівів.

Сходи –
бутонізація

Цвітіння –
бобоутворення

Достигання

Збирання

Прогнозування розвитку та корегування
технологічних процесів.
Застосування регуляторів росту рослин,
амінокислот тощо.

Лабораторний аналіз та
функціональна діагностика
рослин.

Рекомендації щодо збалансування
системи живлення.

Фітосанітарний моніторинг
посівів.

Рекомендації щодо застосування засобів
захисту рослин.

Діагностика симбіотичного
апарату.

Надання рекомендацій щодо
збалансування азотного живлення.

Моніторинг стану посівів за
допомогою БПЛА та супутникових
знімків.

Надання рекомендацій щодо стану та
прогнозування розвитку посіву.

Фітосанітарний моніторинг
посівів.

Рекомендації щодо застосування засобів
захисту рослин.

Лабораторний аналіз та
функціональна діагностика
рослин.

Рекомендації щодо збалансування
системи живлення.

Діагностика симбіотичного апарату.

Надання рекомендацій щодо
збалансування азотного живлення.

Моніторинг стану посівів за
допомогою БПЛА та супутникових
знімків.

Рекомендації щодо стану
та прогнозування розвитку посіву.

Моніторинг вологості насіння.

Рекомендації щодо застосування десикації.

Налаштування комбайна під окремі поля.
Діагностика якості збирання.

Формування карт урожайності поля.
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• рубчик

6
6
6

• толерантність до бактеріозу, бали

• толерантність до склеротиніозу, бали

• толерантність до вірусних хвороб, бали

550 тис.
500 тис.
450 тис.

15 см

19,2 см

30 см

Рекомендована густота на період збирання, тис. рослин/га:

4,0-4,5

7

• толерантність до септоріозу, бали

• потенціал врожайності, т/га

8

• толерантність до пероноспорозу, бали

• маса 1000 насінин, г
8

20-22
200-240

• вміст олії, %

• толерантність до аскохітозу, бали

42-46

швидкий

10-15

• вміст білка (на абсолютно суху речовину), %

• початковий розвиток

Господарські показники:

• висота прикріплення нижнього бобу, см

напівдетермінантний

жовтий
світлий

• колір насіння

• тип розвитку

фіолетовий

70-90

2650 CHU

120-125

540 тис.

550 тис.

550 тис.

4,0-4,5

6

8

7

8

8

8

160-200

20-22

38-42

швидкий

10-12

напівдетермінантний

світлий

жовтий

фіолетовий

70-90

2550 CHU

110-115

00-середньоранній
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0-середньоранньостиглий

ЕВЕРЕСТ

КАССІДІ

• колір квітки

• висота рослин

Біологічні показники:

Кількість теплових одиниць

Період вегетації, днів

Група стиглості

СОРТ

Асортимент насіння сої

450 тис.

500 тис.

550 тис.

4,0-4,5

6

8

7

8

8

8

180-220

20-22

38-42

швидкий

10-12

напівдетермінантний

світлий

жовтий

фіолетовий

70-90

2650 CHU

115-120

0-середньоранньостиглий
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ВІНДЗОР

Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння
Назва продукту
Виробник
Протруйники фунгіцидної дії			

Норма, л, кг/т

Спектр дії

Вайбранс RFC, т. н.

Syngenta

1,0

фузаріоз, кореневі і прикореневі гнилі, в т. ч. ризоктоніоз, пероноспороз, біла
гниль, аскохітоз, септоріоз

Максим Адванс 195
FS, TH

Syngenta

1,0–1,25

аскохітоз, фузаріоз, пітіозна і ризоктоніозна кореневі гнилі

Максим ХL 035 FS т.к.с.

Syngenta

1,0

Редіго М 120 FS т.к.с.

Bayer CropScience

0,8–1,0

Сферіко 4,5% т.к.с.

Adama

1,0–1,2

Февер 30%, т.к.с.

Bayer CropScience

0,2–0,4

антракноз, аскохітоз, фузаріозна коренева гниль, пероноспороз, пліснявіння
насіння
антракноз, аскохітоз, пероноспороз, комплекс кореневих гнилей, пліснявіння
насіння
церкоспороз, антракноз, аскохітоз, альтернаріоз, фузаріоз, фузаріозна коренева
гниль, пероноспороз, септоріоз, пліснявіння насіння
аскохітоз, фузаріоз, фузаріозна коренева гниль, пліснявіння насіння

Протруйники інсектицидної дії
Мідер Про 60% т.к.с.

Sharda Cropchem

0,5–0,8

Гаучо Плюс 56,6% т.к.с.

Bayer CropScience

0,5

Кромадо 53% т.к.с.

Adama

0,8–1,0

ТІЛЬКИ В Agrii
комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів
личинки коваликів (дротяники), личинки хрущів і хлібних жуків, бульбочкові довгоносики
комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів

Протруйники інсектицидно-фунгіцидної дії
Селест Топ 312.5 FS, ТН

Syngenta

1,0

Стандак Топ 50% т.к.с.

BASF

1,0–2,0

фузаріоз, аскохітоз, дротяники
хвороби насіння та сходів, церкоспороз, фомопсис, фузаріоз, пероноспороз, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, ґрунтові шкідники (дротяники, личинки пластинчатовусих жуків, гусениці підгризаючих совок)

Живлення рослин
Соя досить вимоглива до вмісту в ґрунті поживних речовин,
особливо азоту. Ефективність унесених добрив під сою насамперед залежить від агрохімічних показників ґрунту, вологоза-

безпеченості, сорту тощо, що потребує збалансованої системи
живлення рослин з урахуванням родючості ґрунту та біологічної фіксації азоту з атмосфери.

Збалансована система живлення за результатами агрохімічного аналізу ґрунту та рослинної діагностики
Елемент мінерального жівлення

N

P

K

Сa

S

Mg

Fe

Mn

B

Zn

Mo

Cu

88 кг

26 кг

32 кг

36 кг

10 кг

9 кг

320 г

81 г

82 г

76 г

10 г

31 г

з урахуванням виносу 1 т основної та відповідної кількості побічної продукції

Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Фолік Макро

Agrii

2,0

Універсальне суспензійне NPK-добриво

Плантафол 20:20:20

Valagro

1,5–2,0

Універсальне NPK-добриво

Плантафол 10:54:10

Valagro

1,5–2,0

NPK-добриво з високим умістом фосфору

Плантафол 5:15:45

Valagro

1,5–2,0

NPK-добриво з високим умістом калію

Плантафол 30:10:10

Valagro

1,5–2,0

NPK-добриво з високим умістом азоту

Leanum

ТекМаш

1,0–2,0

Добриво-пробіотик з комплексом корисної ґрунтової мікрофлори,
гуміновими й фульвовими кислотами, амінокислотами

ТІЛЬКИ В Agrii

ЙелдОН

Valagro

1,0–2,0

Біоактиватор врожаю, комплекс екстрактів водоростей, рослин

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Аміновігор

Agrii

0,5–1,5

Комплекс амінокислот рослинного походження (13,3%), мікроелементи

ТІЛЬКИ В Agrii

Мегафол

Valagro

0,5–1,5

Комплекс амінокислот рослинного походження (28%), бетаїни, полісахариди

NPK-добрива
ТІЛЬКИ В Agrii

Стимулятори

Добрива з мікроелементами
Фолік Комбі

Agrii

1,0–2,0

Комплекс макро- і мікроелементів з підвищеним умістом калію та бору

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Мікро

Agrii

1,0–2,0

Комплекс макро- і мікроелементів

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Супер Mn

Agrii

0,75–1,0

Комплекс мікроелементів з підвищеним умістом мангану

ТІЛЬКИ В Agrii

Agrii

0,5–1,5

Бор у формі боретаноламіну, 11%

ТІЛЬКИ В Agrii

Non Stop

Агрогруп КВС

0,002

ПАР, усунення піноутворення

ТІЛЬКИ В Agrii

рН-Сontrol

Агрогруп КВС

0,06–0,1

ПАР, регулятор кислотності та жорсткості рідини

ТІЛЬКИ В Agrii

Тейзер

Агрогруп КВС

0,05–0,1

ПАР, підсилювач ефективності ЗЗР та продуктів для листкового підживлення

ТІЛЬКИ В Agrii

Боровмісні добрива
Фолік Борон
Адьюванти
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Інокулянти Verdesian – новий рівень симбіозу
«Н-чардж» – інокулянт на основі торфу із синтетичним полімером, що забезпечує відмінне прилипання інокулянта
до насіння. Підтримує рівномірну, високу концентрацію ризобій на насінинах для ефективного бульбочкоутворення. Містить кілька штамів ризобій, здатних до бульбочкоутворення навіть за екстремальних умов.
Титр бактерій, живих КУО на 1г (на момент виробництва) – 2,4 х 108.
Норма застосування – 312 г/100 кг насіння.
Переваги препарату:
• підвищена здатність продукту до прилипання, забезпечує краще покриття насінини на 50% порівняно з
конкурентами;
• спеціально розроблена формула для інокуляції насіння в бункері сівалки;
• якісне і рівномірне покриття забезпечує більшу кількість живих ризобій у прикореневій зоні та, як наслідок,
краще бульбочкоутворення та азотфіксацію.

«Прімо СЛ» – висококонцентрований рідкий преінокулянт, який забезпечує відмінну якість обробки насіння сої та
дає змогу зберігати інокульоване насіння протягом тривалого часу без втрати життєздатності азотфіксуючих бактерій. Спеціальна формула продукту розроблена для покращення розвитку, підвищення врожайності та максимізації
азотфіксації сої.
Титр бактерій, живих КУО на 1мл (на момент виробництва) – 4,5 х 1010.
Норма застосування – 160 мл/100 кг насіння.
Переваги препарату:
• утворює бульбочки, підвищує їхню життєздатність та бульбочкову масу більшу, ніж конкуренти;
• забезпечує рослину потужною азотфіксуючою системою для формування вищого врожаю;
• препарат вирізняється низькою в'язкістю та високою текучістю, з ним легко працювати, до того ж він не
забруднює обладнання для обробки.

«Пресайд СЛ» – інноваційний висококонцентрований рідкий препарат для передпосівної обробки насіння сої, що
поєднує в собі потужний преінокулянт і новітню технологію Take Off®. Стимулює насіння сої до раннього проростання, прискорює поглинання та асиміляцію поживних речовин, допомагає рослинам активно розвиватися та
збільшувати урожайність.
Титр бактерій, живих КУО на 1мл (на момент виробництва) – 4,2 х 1010.
Норма застосування – 160 мл /100 кг насіння.
Переваги препарату:
• сприяє отриманню більш ранніх та дружніх сходів;
• покращує поглинання поживних речовин та підтримує рослини;
• стимулює більш раннє бульбочкоутворення;
• прискорює розвиток рослин і набір ними біомаси на ранніх стадіях розвитку;
• забезпечує рослину потужною азотфіксуючою системою для формування більшого врожаю;
• збільшує тривалість періоду активної азотфіксації.

Асортимент продуктів для захисту рослин
Гербіциди

Назва продукту
Суцільної дії
Дефендер РК
Лайф Лайн 28 % р.к.
Раундап Пауер РГ
Гліфоган 36% р.к.
Досходові
Апстейдж 36% мк.с.
Ацет-топ 90% к.е.
Ацет-топ 90% к.е. + Промет 50% к.с.
Промет 50% к.с.
Пропоніт 72% к.е. + Апстейдж 36% с.к.
Пропоніт 72% к.е. + Промет 50% к.с.
Артист 41,5% в.г.
Гезагард 50% к.с.
Дуал Голд 96% к.е.
Зенкор Ліквід 60% к.с.
Каліф 48% к.е.
Містраль 70% в.г.
Прімекстра ТZ Голд 50% к.с.
Прометрекс 50% к.с.
Пропоніт 72% к.е.
Пропоніт Дуо 75% к.е.
Стомп, 33% к.е.
Фронтьєр оптіма, 72% к.е.
Післясходові
Бента 48% р.к.
Камбіо Стар, в.р.
Панарекс, к.е.
Ачіба 50 ЕС, КЕ
Базагран, 48% в.р.
Відблок Плюс 6,2% м.е.
Евентус МЕ
Каліф 48% к.е.
Корум РК + ПАР Метолат
Пульсар 4% в.р.к.
Пульсар Флекс 2,5% КЕ
Фюзілад Форте 15% к.е.
Шогун 10% к.е.

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Bayer CropScience
UPL
Bayer CropScience
Adama

2,0–5,0
1,5–2,0
1,0–2,5
2,0–4,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові
однорічні дводольні та злакові
однорічні та багаторічні дводольні та злакові
однорічні та багаторічні дводольні та злакові
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UPL
DVA
DVA + Sharda
Sharda Cropchem
UPL
UPL + Sharda
Cropchem
Bayer CropScience
Syngenta
Syngenta
Bayer CropScience
Adama
Adama
Syngenta
Adama
UPL
UPL
BASF
BASF

0,2
1,5–3,0
2,0+2,0
2,0–4,0
2,0+0,2

однорічні дводольні та злакові бур’яни
однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни
однорічні злакові та дводольні
однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни
однорічні злакові та дводольні
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2,0+2,0

однорічні злакові та дводольні
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2,0
2,0–4,0
1,2–1,6
0,5–0,7
0,15–0,2
0,4
4,5
2,0–4,0
2,0–3,0
2,0–3,0
3,0–4,0
1,2–1,4

однорічні дводольні та злакові
однорічні дводольні та злакові
однорічні злакові та деякі дводольні
однорічні дводольні та деякі злакові
однорічні дводольні та злакові
однорічні дводольні та злакові
однорічні дводольні та злакові
однорічні дводольні та злакові
однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни
однорічні злакові та дводольні
однорічні злакові та дводольні
однорічні злакові та дводольні

Sharda Cropchem
BASF
UPL
Bayer CropScience
BASF
Adama
Adama
Adama
BASF
BASF
BASF
Syngenta
Adama

1,5–3,0
1,5–3,0
1,0–2,0
1,0–3,0
1,5–3,0
2,0
1,6–2,0
0,25
1,25–2,0 + 1,0
0,75–1,0
0,75–1,0
0,5–2,0
0,8–1,2
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однорічні дводольні бур’яни
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однорічні дводольні бур’яни
однорічні злакові бур’яни, багаторічні злакові бур’яни ТІЛЬКИ В Agrii
однорічні злакові бур’яни, багаторічні злакові бур’яни
однорічні дводольні
злакові та дводольні
однорічні дводольні та деякі злакові
однорічні дводольні та злакові
однорічні злакові та дводольні
злакові та дводольні
злакові та дводольні
однорічні та багаторічні злакові
однорічні та багаторічні злакові
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Інсектициди
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Версар 44 % к.е.

UPL

0,5–0,75

Вепо 10% к.е.

UPL

0,15–0,3

Еспада КС

DVA Agro

0,075–0,1

Ампліго 15% ф.к.
Белт 480 SC КС

Syngenta
Bayer CropScience

0,2–0,3
0,1–0,15

Галіл КС

Adama

0,2–0,3

Децис 100 ЕС, КЕ
Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ
Коннект 11,2% к.с.
Мовенто 10% к.с.
Пірінекс Супер 42% к.е.
Рімон Фаст КС
Пірінекс Супер 42% к.е.
Рімон Фаст КС

Bayer
Bayer
Bayer CropScience
Bayer CropScience
Adama
Adama
Adama
Adama

0,1–0,18
0,25–0,3
0,4–0,5
0,7–1,0
0,75–1,25
0,4–0,6
0,75-1,25
0,4-0,6

Спектр дії
трипси, листогризучі совки, соєва плодожерка, акацієва вогнівка,
ТІЛЬКИ В Agrii
клопи, кліщі, довгоносики
ТІЛЬКИ В Agrii
люцернова та бавовникова совки, акацієва вогнівка
клопи (щитники, сліпняки), акацієва вогнівка,
ТІЛЬКИ В Agrii
совка бавовникова, попелиці
бавовникова совка, акацієва вогнівка, попелиці, сонцевик будяковий
акацієва вогнівка, совка гама, люцернова совка, сонцевик будяковий
клопи-сліпняки, люцернова і бавовникова совка, акацієва вогнівка, соєва
плодожерка, попелиці, бульбочкові довгоносики, лучний метелик
люцернова та бавовникова совки, акацієва вогнівка
люцернова та бавовникова совки, акацієва вогнівка
клопи (щитники, сліпняки), акацієва вогнівка, совка бавовникова, попелиці
попелиці, павутинний кліщ, клопи
акацієва вогнівка, клопи, совки, п'ядуни, трипси, кліщі, соєва плодожерка
акацієва вогнівка, клопи, совки, п'ядуни, трипси, кліщі, соєва плодожерка
акацієва вогнівка, клопи, совки, п'ядуни, трипси, кліщі, соєва плодожерка
акацієва вогнівка, клопи, совки, п'ядуни, трипси, кліщі, соєва плодожерка

* очікується розширення реєстрації
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Акарициди
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Аполло КС

Adama

0,3–0,5

кліщі

Аполло КС + Цезар 10% к.е.

Adama

0,3–0,5 + 0,3

кліщі, акацієва вогнівка, клопи

Вертімек 018 ЕС КЕ

Syngenta

0,6–1,0

павутинний кліщ, акацієва вогнівка, попелиці, трипси

Енвідор 24% к.с.

Bayer CropScience

0,4–0,5

павутинний кліщ

Масаї 20% з.п.

BASF

0,4–0,8

кліщі

Цезар 10% к.е.

Adama

0,125–0,4

кліщі, акацієва вогнівка, клопи

Фунгіциди
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Ентарго Дуо, 40%, к.с.

BASF

0,7–1,0

фомопсис, біла гниль, септоріоз, пероноспороз

ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii

Тебаз Про 40% к.е.

UPL

0,5–1,0

септоріоз, аскохітоз, антракноз, альтернаріоз, іржа,
борошниста роса, пероноспороз, біла та сіра гнилі, фузаріоз

Абакус 12,5% мк.е.

BASF

1,5

антракноз, борошниста роса, пероноспороз, септоріоз

Акадія КС

Adama

0,6–0,8

антракноз, септоріоз, аскохітоз, склеротиніоз, фузаріоз, альтернаріоз,
церкоспороз, фомопсис

Альєтт 80% з.п.

Bayer CropScience

1,5–2,0

пероноспороз (несправжня борошниста роса)

Амістар Екстра 28% к.е.

Syngenta

0,5–0,75

борошниста роса, пероноспороз, фузаріоз, іржа

Банджо Форте 40% к.с.

Adama

0,8–1,0

пероноспороз, аскохітоз, септоріоз, сіра гниль

Коронет 30 % к.с.+ ПАР Меро

Bayer CropScience

0,6–0,8 + 0,4

антракноз, борошниста роса, іржа

Кустодія 35% к.е.

Adama

1,0–1,2

Пропульс 25% с.е.

Bayer CropScience

0,8–1,0

антракноз, септоріоз, аскохітоз, церкоспороз, пероноспороз, склеротиніоз,
іржа, фузаріоз, борошниста роса
альтернаріоз, септоріоз, склеротиніоз, іржа, фомопсис, сіра гниль,
церкоспороз

Фокс 32,5% к.с.

Bayer CropScience

0,4–0,6

антракноз, альтернаріоз, септоріоз

Десиканти
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га

Спектр дії

Десикаш 15 % р.к.

Sharda Cropchem

3,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Дефендер РК

Bayer CropScience

3,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Лайф Лайн 28 % р.к.

UPL

1,5–2,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,5

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Баста 15% в.р.

BASF

2,0

підсушення рослин перед збиранням

Гліфоган 48% в.р.

Adama

2,0–3,0

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Ейр 20% в.р.к.

Syngenta

1,0–2,25

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Супер 15% в.р.к.

Syngenta

2,0–3,0

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Форте 50% в.р.к.

Syngenta

1,5–2,25

підсушення рослин перед збиранням
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0

Інсектициди

11

Фунгіциди

10

Передпосівна обробка насіння

5

Версар 0,6-1,0 л/га

13

Десиканти

Листкове підживлення

12

Базагран 2 л/га + ПАР Ад’ютант-Л 0,2 л/га

Пантера 1,0-2,0 л/га

Тейзер 0,25 л/га

Гербіциди

2

Стандак Топ 1,0 л/т

Раундап Пауер РГ 1,0-2,0 кг/га

Апстейдж 0,2 л/га

Non Stop + pH-Control 0,06-0,1 л/га

Прісайд СЛ 1,62 л/т

Leanum 2,0 л/га

Фолік Макро 2,0 л/га

Система живлення та захисту сої
для насіннєвих посівів

15

61

89
фази розвитку рослини відповідно до BBCH

71

Масаї 0,4-0,8 кг/га

Поверхнево-активні речовини

Інокулянти

51

Ентарго Дуо 0,7-1,0 л/га

Тебаз Про 0,5 кг/га

Non Stop +
pH-Control 0,06-0,1 л/га
Іміда Голд 0,2 + Версар 0,5 л/га

ЙелдОН 2х1,0 л/га

Раундап Пауер РГ
1,5-2,5 кг/га
або
Лайф Лайн 1,5-2,0 л/га
або
Десикаш 2,0-3,0 л/га
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Leanum 2,0 л/га

0

Інсектициди

11

Фунгіциди

10

13

Десиканти

Листкове підживлення

12

15

61

Non Stop +
pH-Control 0,06-0,1 л/га

Раундап Пауер РГ
1,5-2,5 кг/га
або
Лайф Лайн 1,5-2,0 л/га
або
Десикаш 2,0-3,0 л/га

89
фази розвитку рослини відповідно до BBCH

71

Вертімек 0,6-1,0 кг/га або
Мікротіол Спеціаль 3,0-4,0 кг/га

Поверхнево-активні речовини

Інокулянти

51

Ентарго Дуо 0,7-1,0 л/га

Базагран 2 л/га + ПАР Ад’ютант-Л 0,2 л/га

Передпосівна обробка насіння

5

Тебаз Про 0,5 кг/га

Фолік Борон 1,0 л/га

ЙелдОН 1,5 л/га

Шогун 0,7-1,5 л/га або Пантера 1,0-2,0 л/га

Версар 0,6-1,0 л/га

Фолік Мікро 1,5 л/га або Фолік Комбі 1,5 л/га

Фолік Аміновігор 1,0 л/га

Гербіциди

2

Сферіко 1,0 л/т
або
Максим Адванс 1,0 +
Мідер Про 0,5 л/т

Раундап Пауер РГ 1,0-2,0 кг/га

Апстейдж 0,2 л/га

Non Stop + pH-Control 0,06-0,1 л/га

Н-Чардж
3,12 кг/т
або
Прімо СЛ
1,62 л/т

Система живлення та захисту сої
для товарних посівів

112

Горох

1 Технологічний супровід

115

2 Сорт Есо

116

3 Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння

117

4 Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин 117
5 Асортимент продуктів для захисту рослин

118

6 Системи живлення та захисту

119

113

114

Технологічний супровід вирощування гороху від Agrii

Збирання
попередника

Передпосівний
період

Сівба

СЕРВІС

РЕЗУЛЬТАТ

Зонування поля за допомогою
супутникового моніторингу
або електро-кондуктивного
сканування.

Визначення ділянок
неоднорідності.

Агрохімічне обстеження ґрунту.

Надання рекомендацій
щодо внесення добрив.

Складання карт пошарового
ущільнення поля.

Складання карт завдань щодо внесення
добрив та обробітку ґрунту.

Моніторинг якості передпосівної
підготовки ґрунту.

Рекомендації щодо строків і глибини
сівби.
Складання карт завдань
щодо внесення добрив та сівби.

Моніторинг передпосівної
підготовки ґрунту.
Аналіз ґрунту на заселення
шкідниками.

Надання рекомендацій щодо необхідності
обробки насіння інсектицидним
протруйником.

Аналіз потенційної
забур’яненості.

Рекомендації щодо
системи захисту від бур’янів.

Контроль якості сівби.

Надання рекомендацій щодо
налаштування посівних агрегатів.

Моніторинг фізіологічного стану
посівів.

Прогнозування розвитку та корегування
технології.
Застосування регуляторів росту рослин,
амінокислот тощо.

Сходи –
бутонізація

Лабораторний аналіз та
функціональна діагностика
рослин.

Рекомендації щодо збалансування системи
живлення.
Надання рекомендацій щодо застосування
інсектицидів.
Надання рекомендацій щодо застосування
гербіцидів.

Фітосанітарний моніторинг
посівів.

Надання рекомендацій щодо застосування
фунгіцидів.

Діагностика симбіотичного
апарату.

Надання рекомендацій щодо збалансування
азотного живлення.

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА та супутника.

Надання рекомендацій щодо стану та
прогнозування розвитку посіву.
Складання карт завдань
щодо догляду за посівами.

Лабораторний аналіз та функціональна діагностика рослин.
Цвітіння –
бобоутворення

Діагностика симбіотичного апарату.

Моніторинг стану посівів
за допомогою БПЛА та супутника.

Достигання

Моніторинг стану посівів
і вологості насіння.

Збирання

Моніторинг якості збирання.

Рекомендації щодо застосування засобів
захисту рослин.
Рекомендації щодо збалансування
системи живлення.
Надання рекомендацій щодо
збалансування азотного живлення.
Рекомендації щодо стану
та прогнозування розвитку посіву.
Складання карт завдань
щодо догляду за посівами.
Рекомендації щодо десикації
та строків збирання сортів.
Налаштування комбайна під окремі поля.
Формування карт
урожайності поля.
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50–110 см

ЕСО – ТРІУМФ НА ВАШИХ ПОЛЯХ!

Група стиглості

середньостиглий

Стійкість до вилягання по вегетації 7,2

Початок цвітіння

середній

Швидкість початкового росту

7,8

Темп початкового росту

швидкий

Посухостійкість

висока

Рекомендована густота посіву,
шт. млн/га сх. насінин

0,9-1,0

Тип стебла

прямостоячий

Стійкість до пероноспорозу

7

Забарвлення квітки

біле

Стійкість до борошнистої роси

8

Забарвлення насіння

жовте

Стійкість до аскохітозу

7,3

Розмір насіння (маса 1000 насінин)

середнє (250-260 г)

Переваги сорту жовтозернистого гороху ЕСО:

Стійкість до бактеріозу

7

Стійкість до кореневих гнилей

7,1

8. Насіння має високу стійкість до механічного
пошкодження при різних маніпуляціях.
9. Округло-куляста форма, вирівняне жовте
забарвлення насіння.
10. Активність інгібіторів трипсину насіння
від низької до середньої.
11. Сорт ЕСО у 2017–2018 роках займав найбільші
площі у Чехії серед 36 сортів у розмноженні.
12. Сорт також висівається в Німеччині, Польщі,
Угорщині, Франції, Великій Британії, Люксембурзі,
Росії, Словенії, Швеції, Данії, Румунії, Литві, Латвії,
Італії, Молдові, США і Канаді.
13. Зареєстрований в Україні з 2018 року.

1. Оригінатор: SELGEN, a.s. (Чехія).
2. Комбінація: Catania X Stabil.
3. Висока пластичність до мінливих погодних
умов вирощування.
4. Середнє цвітіння та середньостиглий
у дозріванні (80–85 діб).
5. Чудово витримує стресові умови в період цвітіння.
6. Кущ прямостоячий, безлистий (вусатий),
придатний до прямого комбайнування.
7. Високий потенціал урожайності – понад 65,0 ц/га.
Урожайність значною мірою формується за рахунок
кількості бобів та кількості насінин у бобі.
Маса 1000 насінин середня. У виробничих посівах
у 2018 році забезпечив урожай 65,0 ц/га.

Урожайність сорту ЕСО
у виробничих умовах, 2018 рік
№ Господарство

Область

1
2
3
4
5

ТОВ «Волинь Нова»
ФГ «Березна»
ПАП «Агропродсервіс»
ТОВ «Молодіжне»
СТОВ «Зоря»

Волинська
Київська
Тернопільська
Запорізька
Черкаська

6

ФГ «Подільська Марка»

Хмельницька

Урожайність,
ц/га
65
35
47 (після дощів)
27
32 (26 сортів
господарства)

46
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№ Господарство

Область

Урожайність,
ц/га
7 СВК «Україна»
Запорізька
37
8 СФГ «Денченка О.П.» Запорізька
30
9 ТОВ «Си Прогрес»
Миколаївська
27
10 ТОВ «Діамант Агро» Черкаська
32
11 ФГ «Кришталеве»
Кіровоградська 30
12 СТОВ «Сузір’я»
Дніпропетровська 27

Асортимент продуктів для передпосівної обробки насіння
Назва продукту

Виробник

Норма, кг, л/т

Спектр дії

0,6

сухе добриво-про/пребіотик для обробки насіння з умістом
амінокислот, вітамінів, фітогормонів та комплексом природньої
мікробіоти ґрунту

Інокулянти			
VITAMIN O7

ТекМаш

ТІЛЬКИ В Agrii

Протруйники фунгіцидної дії			
Максим XL 035 FS, т.к.с.

Syngenta

1,0

пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, пероноспороз, аскохітоз

Редіго М 120 FS т.к.с.

Bayer CropScience

0,8–1,0

фузаріозна коренева гниль, антракноз, аскохітоз, пліснявіння насіння, пероноспороз

0,5

дротяники, личинки пластинчатовусих жуків*

Протруйники інсектицидної дії			
Мідер Про 60% т.к.с.

Sharda Cropchem

ТІЛЬКИ В Agrii

Живлення рослин
Горох досить вимогливий до вмісту в ґрунті поживних речовин, особливо азоту, що зумовлено його
біологічними властивостями: відносно малим вегетаційним
періодом, слаборозвинутою кореневою системою і надземною
масою. Ефективність унесених добрив під цю культуру насам-

перед залежить від агрохімічних показників ґрунту, вологозабезпеченості тощо. Відповідно, виникає потреба в збалансованій системі живлення рослин з урахуванням родючості ґрунту
та біологічної фіксації азоту з атмосфери.

Збалансована система живлення за результатами агрохімічного аналізу ґрунту та рослинної діагностики
Елемент мінерального живлення

N

P

K

Сa

S

Mg

Fe

Mn

B

Zn

Mo

Cu

55 кг

19 кг

29 кг

25 кг

12 кг

11 кг

210 г

54 г

63 г

56 г

8г

24 г

Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин
Назва продукту
NPK-добрива

Виробник

Норма, кг, л/га Спектр дії

Фолік Макро

Agrii

2,0

універсальне суспензійне NPK-добриво

Плантафол 20:20:20

Valagro

1,5-2,0

універсальне NPK-добриво

Плантафол 30:10:10

Valagro

1,5-2,0

NPK-добриво з високим умістом азоту

Leanum

ТекМаш

1,0-2,0

ЙелдОН

Valagro

1,0-2,0

добриво-про/пребіотик з комплексом корисної ґрунтової мікрофлори,
гуміновими й фульвовими кислотами, амінокислотами,
стимулятор коренеутворення
біоактиватор врожаю, комплекс екстрактів водоростей, рослин

Фолік Аміновігор

Agrii

0,5-1,5

комплекс амінокислот рослинного походження (13,3%), мікроелементи

Мегафол

Valagro

0,5-1,5

комплекс амінокислот рослинного походження (28%), бетаїни, полісахариди

ТІЛЬКИ В Agrii

Стимулятори
ТІЛЬКИ В Agrii

ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii

Добрива з мікроелементами			
Фолік Комбі

Agrii

1,5-2,0

комплекс макро- і мікроелементів з підвищеним умістом калію та бору

ТІЛЬКИ В Agrii

Фолік Мікро

Agrii

1,0-2,0

комплекс макро- і мікроелементів

ТІЛЬКИ В Agrii

0,5-1,5

бор у формі боретаноламіну, 11%

ТІЛЬКИ В Agrii

ПАР, підсилювач ефективності ЗЗР та продуктів
для листкового підживлення
ПАР, регулятор кислотності та жорсткості рідини

Боровмісні добрива			
Фолік Борон

Agrii

Адьюванти			
Тейзер

Агрогруп КВС

0,05-0,1

рН-Сontrol

Агрогруп КВС

0,06-0,1
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ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii

Асортимент продуктів для захисту рослин
Гербіциди			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га Спектр дії

Дефендер РК

Bayer CropScience

2,0–5,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Лайф Лайн 28 % р.к.

UPL

1,5–2,0

однорічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,0–2,5

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Гліфоган 36% р.к.

Adama

2,0–4,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

Промет 50% к.с.

Sharda

2,0–4,0

однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни*

ТІЛЬКИ В Agrii

Пропоніт 72% к.е. + Промет 50% к.с.

UPL+Sharda Cropchem

2,0+2,0

однорічні злакові та дводольні*

ТІЛЬКИ В Agrii

Гезагард 50% к.с.

Syngenta

2,0–4,0

однорічні дводольні та злакові

Дуал Голд 96% к.е.

Syngenta

1,2–1,6

однорічні злакові та деякі дводольні

Зенкор Ліквід 60% к.с.

Bayer CropScience

0,35–0,5

однорічні дводольні та деякі злакові

Пропоніт 72% к.е.

UPL

2,0–3,0

однорічні злакові, деякі дводольні бур’яни*

Стомп, 33% к.е.

BASF

3,0–4,0

однорічні злакові та дводольні

Фронтьєр оптіма, 72% к.е.

BASF

0,8–1,2

однорічні злакові та дводольні

Бента 48% р.к.

Sharda Cropchem

1,5–3,0

однорічні дводольні бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Камбіо Стар, в.р.

BASF

1,5–3,0

однорічні дводольні бур’яни

ТІЛЬКИ В Agrii

Панарекс, к.е.

UPL

1,0–2,0

однорічні злакові бур’яни, багаторічні злакові бур’яни*

ТІЛЬКИ В Agrii

Шогун 10% к.е.

Adama

0,6–2,0

однорічні та багаторічні злакові

ТІЛЬКИ В Agrii

Базагран, 48% в.р.

BASF

1,5–3,0

однорічні дводольні

Базагран М в.р.

BASF

2,0–3,0

однорічні дводольні

Пульсар 4% в.р.к.

BASF

0,75–1,0

злакові та дводольні

Пульсар Флекс 2,5% КЕ

BASF

0,75–1,0

злакові та дводольні

Фюзілад Форте 15% к.е.

Syngenta

0,5–2,0

однорічні та багаторічні злакові

Суцільної дії

Досходові

Післясходові

Інсектициди			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га Спектр дії

Вепо 10% к.е.

UPL

0,15–0,3

попелиці, зернівка горохова

ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii
ТІЛЬКИ В Agrii

Версар 44 % к.е.

UPL

0,5–1,0

трипси, листогризучі совки, соєва плодожерка, акацієва
вогнівка, клопи, довгоносики

Еспада КС

DVA Agro

0,075–0,1

попелиці, зернівка горохова, плодожерка горохова

Актара 25 % в.г.

Syngenta

0,1

горохова попелиця, гороховий зерноїд

Децис 100 ЕС, КЕ

Bayer

0,1–0,18

зернівка

Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ

Bayer

0,4–0,7

попелиці, зернівка

Енжіо 24,7 % к.с.

Syngenta

0,18

горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка

Карате Зеон 5 % мк.с.

Syngenta

0,125

горохова попелиця, гороховий зерноїд

Коннект 11,2% к.с.

Bayer CropScience

0,4–0,5

бульбочкові довгоносики, горохова попелиця, горохова плодожерка, горохова зернівка

Фунгіциди			
Назва продукту

Виробник

Тебаз Про 40% к.е.

UPL

Амістар Екстра 28% к.е.

Syngenta

Норма, л, кг/га Спектр дії
септоріоз, аскохітоз, антракноз, альтернаріоз, іржа, борошниста роса,
пероноспороз, біла та сіра гнилі, фузаріоз
0,5–0,75
борошниста роса, іржа, аскохітоз, фузаріоз, пероноспороз

Фокс 32,5% к.с.

Bayer CropScience

0,4–0,6

0,5–1,0

ТІЛЬКИ В Agrii

антракноз, борошниста роса

Десиканти			
Назва продукту

Виробник

Норма, л, кг/га Спектр дії

Лайф Лайн 28 % р.к.

UPL

1,5–2,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Десикаш 15 % р.к.

Sharda

3,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Дефендер РК

Bayer CropScience

3,0

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Раундап Пауер РГ

Bayer CropScience

1,5

підсушення рослин перед збиранням

ТІЛЬКИ В Agrii

Баста 15% в.р.

BASF

2,0

підсушення рослин перед збиранням

Гліфоган 48% в.р.

Adama

2,0–3,0

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Супер 15% в.р.к.

Syngenta

2,0–3,0

підсушення рослин перед збиранням

Реглон Форте 50% в.р.к.

Syngenta

1,5–2,25

підсушення рослин перед збиранням

* очікується реєстрація
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Інсектициди

Фунгіциди

11

Передпосівна обробка насіння

9

51

Фолік Борон 1,0 л/га

Десиканти

Листкове підживлення

15

Пантера 1,0-2,0 л/га

Версар 1,0 л/га

Бента 3,0 л/га

Вепо 0,1-0,15 л/га

рН-Control 0,06-0,1 л/га

Фолік Мікро 1,5 л/га

При кожному застосуванні гербіцидів

Гербіциди

0

Промет 3,0 л/га

Максим XL 035 FS 1,0 л/т

Leanum 2,0 л/т

Система живлення та захисту гороху
для зони достатнього зволоження

90
фази розвитку рослини відповідно до BBCH

Поверхнево-активні речовини

64

71

Раундап Пауер РГ 1,5 кг/га або
Десикаш 2,0-3,0 л/га

Тебаз Про 0,5-1,0 л/га

Еспада 0,075-0,1 л/га

ЙелдОН 1,5 л/га
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Інсектициди

Фунгіциди

11

Передпосівна обробка насіння

9

Пантера 1,0-2,0 л/га

Версар 1,0 л/га

51

Десиканти

Листкове підживлення

15

90
фази розвитку рослини відповідно до BBCH

71

Раундап Пауер РГ 1,5 кг/га або
Десикаш 2,0-3,0 л/га

Non Stop +
pH-Control 0,06-0,1 л/га

Поверхнево-активні речовини

64

Еспада 0,075-0,1 л/га

Фолік Борон 1,0 л/га +
Фолік Аміновігор 1,0 л/га ЙелдОН 1,5 л/га

Грантокс 0,5 л/га + Бента 2,0 л/га

Вепо 0,1-0,15 л/га

Плантафол 20:20:20 2,0 кг/га

Гербіциди

0

Максим XL 035 FS 1,0 л/т

VITAMIN O7 0,5 кг/т

Система живлення та захисту гороху
для зони недостатнього зволоження

Добрива. Барвники

1 Загальні аспекти позакореневого підживлення рослин

122

2 LEANUM - органічне добриво-про/пребіотик

126

3 Асортимент продуктів для позакореневого підживлення рослин 129
4 Інноваційні полімерні покриття для насіння ІНКОТЕК

121

132

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО
ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
Завдання позакореневих підживлень – не «нагодувати рослину» відповідно до збалансованого методу
розрахунку добрив, до якого ми звикли при плануванні
ґрунтового удобрення сільськогосподарських культур,
а «підтримати» її у «складні» для неї періоди. За допомогою позакореневих підживлень ми маємо підвищити
ефективність засвоєння елементів живлення із ґрунту,
які вносимо разом із добривами.
Однак не варто забувати про якість ґрунту, його родючість та структуру. Через низку факторів, зокрема неправильно обрані агротехнології, порушення сівозміни,
перепади температури, перезволоження тощо, порушується мікробіологічна активність ґрунту. І рослини не
можуть нормально розвиватися, а коренева система не
всотує ту кількість поживних речовин, щоб сформувати
високий врожай.
Як відомо, ґрунт складається на 45% з мінеральної
речовини, на 25% з води, на 25% з повітря й на 5% з органічної речовини. До складу останніх 5% входять і ґрунтові мікроорганізми – бактерії, гриби, водорості та інша
біота. Тому ґрунт живий: він містить корисну мікрофлору, яка мінералізує поживні речовини, переробляє їх у
доступну рослинам форму, сприяє росту й розвитку рослин. Мікробіота ґрунту є одним з найважливіших чинників формування високого врожаю в сільському господарстві. За активності мікробіоти у ґрунті відбувається
інтенсивний газообмін: здійснюється передання кисню
до кореневої системи рослини і виділення вуглекислого
газу на поверхню поля.
Родючість ґрунту залежить від життєдіяльності його
макро- і мікробіоти. Природна, або «дика», мікрофлора
протягом сезону покращує вологоутримуючі властивості ґрунту, насамперед унаслідок збільшення його капілярності. Висока целюлозна і лігнінова активність бактерій сприяє переведенню органіки ґрунтів у доступну
для рослин форму.
На додачу до ґрунтових умов разом із основним живленням слід проводити «підтримку» рослин шляхом позакореневих підживлень. Це спосіб, що доповнює традиційне
внесення добрив у ґрунт, коли воно недостатньо ефективне або засвоєння основного живлення обмежене. До
чинників, що заважають рослині отримувати живлення
з ґрунту, можна віднести вилуговування, низький рівень
мікробіологічної активності, погану розчинність добрив у
ґрунті, антагонізм між певними елементами, невідповід-

ний рН ґрунтового розчину, температуру, наявність вологи або її надлишок, погану аерацію ґрунту тощо.
Позакореневе підживлення є найшвидшим способом
подолання дефіциту поживних речовин і прискорення
росту й розвитку рослин на певних фізіологічних етапах. Більшість листкових добрив сумісні з пестицидами,
отже, є можливість зекономити внаслідок поєднання у
баковій суміші засобів захисту рослин та добрива для
листкового підживлення. Певні типи добрив можуть
уповільнити гідроліз пестицидів шляхом нормалізації
pH розчину. Позакореневе підживлення включає в себе
комплекс заходів.
Відновлення родючості ґрунтів шляхом заселення
ґрунту комплексом корисних грибів, бактерій, водоростей та продуктами їхньої життєдіяльності для відтворення оптимального режиму аерації, вологоутримання або
вологовіддачі, мінералізації поживних речовин і перетворення їх у доступну рослинам форму.
Обробку насіння для прискорення проростання, забезпечення проростків запасом стартового живлення.
До позакореневого підживлення можна віднести й інокуляцію насіння бобових культур для активного живлення азотом.
Використання біостимуляторів /антистресантів для
швидкого відновлення рослин, уражених стресовими
факторами (гербіцидний стрес, температурні перепади,
надлишок або відсутність вологи тощо).
Підживлення комплексом макро- і мікроелементів
для швидкого доправлення елементів живлення в клітини, особливо за нездатності рослин засвоювати ці елементи з ґрунту.
Застосування
адьювантів
(прилипачів/сурфактантів, регуляторів кислотності) для прискорення поглинання рослинами елементів живлення, створення
оптимальних умов для ефективної дії бакових сумішей,
рівномірного розподілу рідини на поверхні листків, аби
розчин не стікав і не випаровувався.
Використання полімерних клейових агентів для
створення плівки навколо плодів, аби запобігти їх передчасному розтріскуванню й осипанню. Також полімерні плівки виступають як «бар’єр» для води, не даючи
їй проникнути всередину плоду, однак вони випускають
вологу з насіння, тим самим пришвидшуючи рівномірне
його висихання.
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ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА УРОЖАЙ
ТА ЇХ ДОСТУПНІСТЬ РОСЛИНАМ
Всі елементи мінерального живлення тісно пов’язані
між собою та беруть участь в одних і тих самих процесах,
але роль кожного з них специфічна.

Макроелементи
Азот (N) – найважливіший будівельний матеріал рослин, який збільшує зелену (вегетативну) масу рослин і,
як наслідок, врожайність. Азот бере участь у створенні
білків, є важливою складовою частиною нуклеопротеїнів
і нуклеїнових кислот, входить до складу молекули хлорофілу, вітамінів, алкалоїдів.
Фосфор (Р) бере участь в енергетичному обміні.
Сприяє росту коренів, відіграє вирішальну роль при
фотосинтезі, переданні енергії та диханні, створенні
клітинних мембран, прискорює перехід рослин до репродуктивної фази розвитку. Фосфор позитивно впливає на
генеративні органи рослини, що особливо важливо для
культур, товарними органами яких є насіння та плоди
(зернові, плодові, ягідні, більшість овочів).
Калій (К) – активатор ферментів, фактор термостійкості. Бере участь у накопиченні цукрів, синтезі білка.
Він позитивно впливає на стійкість рослин до засухи,
низьких температур, шкідників і грибкових захворювань, допомагає рослинам оптимально використовувати воду, посилює переміщення речовин у рослині та розвиток кореневої системи.

Мезоелементи
Сірка (S) – важливий компонент ферментів. Бере
участь у синтезі білка. Нестача сірки призводить до незасвоєння азоту.

Магній (Mg) – основний компонент хлорофілу. Прискорює обмінні процеси, сприяє засвоєнню фосфору, калію і багатьох інших елементів.
Кальцій (Са) є структурним елементом клітинних стінок і впливає на проникність клітинних мембран. У формі пектату кальцію разом із пектатом магнію входить до
складу міжклітинної речовини і сприяє утриманню клітин разом.

Мікроелементи
Бор (В) покращує синтез та переміщення вуглеводів,
відіграє важливу роль у поділі й рості клітин, синтезі білка. Прискорює розтягнення пилкових трубок та проростання пилку. Сприяє росту меристематичних тканин,
посилює ріст коренів.
Мідь (Cu) бере участь у процесах фотосинтезу, дихання, а також у формуванні та наливанні зерна. Регулятор
фітогормонів. Фактор стійкості до захворювань.
Цинк (Zn) бере участь у синтезі ауксину і білків. Разом
з гормонами сприяє запиленню і заплідненню. Захищає
мембрани від вільних радикалів.
Залізо (Fe) бере участь в окислювально-відновлювальних процесах, сприяє синтезу хлорофілу. Входить до
складу низки ферментів і ензимів.
Марганець (Мn) – основний компонент синтезу цукрів і ауксину. Сприяє проникненню і переміщенню елементів живлення в рослині.
Молібден (Мо) – основний компонент ферменту нітратредуктази, який бере участь в азотному обміні. Відновлює нітрати і бере участь у синтезі амінокислот.

Взаємодія елементів живлення
N
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K

Ca

Mg

S

S

S

S

S

Fe

Si

Ci

Na

P

S

B

B

B

S

A

A

S/B

A

A

A

A

Ca

S

B

A

S

B

A

A

B

S/B

A

Mn

Cu

Zn

Mo
S

K

Mg

B

B

B

ФОСФОР
КАЛІЙ

B

B

B

B

КАЛЬЦІЙ

A

S

МАГНІЙ

A

Fe

СІРКА
A

Si

A

A

ЗАЛІЗО

A

КРЕМНІЙ

Ci

ХЛОР

Na

A

B

A

A

НАТРІЙ

B

Mn

Zn

БОР

B

B

A

B

A

B

B

A

Cu

Mo

АЗОТ

A

МАРГАНЕЦЬ
A

A

S

A

A

Антагоністи (надлишок одного призводить до дефіциту іншого).

B

Блокують один одного (не можна вносити разом).

S

Синергісти (допомагають один одному).
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ЦИНК
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позначитися на розвитку і на врожайності.
Температура ґрунту – суттєвий фактор поглинання елементів живлення. Засвоєння рослинами елементів живлення з ґрунту обмежується його температурою. Так, калій доступний рослинам уже від +5°C, а
фосфор засвоюється тільки тоді, коли ґрунт прогріється до +15–18°C.
Низькі температури
100
К
гальмують залучення
90
мінеральних сполук у
80
синтетичні
процеси.
70
Вважається, що темпеN
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60
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50
надходження мінеральP
40
них елементів у корінь.
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Температура ґрунту, 0С
Фосфор
до певної межі, неоднакової для різних рослин.
Калій
При низьких або екстремально високих температуСірка
рах надходження цих елементів знижується до мінімуму
Кальцій
внаслідок зміни швидкості хімічних реакцій і впливу таких температур на поглинаючий апарат.
Магній
Звичайно, повністю подолати негативний вплив
Залізо
навколишнього середовища на здатність рослин якісно живитися неможливо, однак завдяки внесенню елеМарганець
ментів живлення на листок можна суттєво покращити
Бор
живлення і забезпечити рослини всіма необхідними міМідь та Цинк
кро- і макроелементами, стимулювати їх до активного
росту й розвитку, тим самим впливаючи на формуванВисоке
Середнє
Низьке
ня високого врожаю відмінної якості.
Поглинання елементів рослиною, %

Низка факторів заважає елементам живлення
вільно проникати в рослини, долучатися до обмінних
процесів.
Антагонізм елементів – явище, за якого надлишок
одного елемента блокує доступність або зв’язує у недоступну форму інші елементи.
Синергізм – явище, при якому за присутності одного
елемента інші засвоюються швидше.
Кислотність ґрунту (рН) – одна з основних характеристик, яка впливає на більшість процесів у ґрунті, в
тому числі і на врожайність, унаслідок засвоєння рослинами елементів живлення. При одній і тій же кислотності
різні елементи засвоюються по-різному. Для багатьох
с.-г. культур оптимальним рівнем кислотності є рН =
5,5–7,5. Якщо значення рН відрізнятиметься від сприятливого для вирощування конкретної культури, це може

Значення позакореневого підживлення для рослин
1. Шляхом позакореневого підживлення мікроелементи засвоюються в 30–40 разів швидше порівняно з унесенням через ґрунт.
2. Застосовуються разом із ЗЗР, що дає змогу зменшити ущільнення ґрунту й зекономити кошти.
3. Характеристики добрив, унесених позакореневим способом:
• містять мікроелементи у формі доступних комплексів EDTA або інших хелатуючих агентів;
• містять продукти для поліпшення змочування листя (поверхнево-активні речовини);
• містять продукти, які покращують прилипання.
4. Позакореневе підживлення – прогресивний спосіб унесення мікроелементів.

Позакореневе підживлення можна
використовувати для:
Доповнення основного удобрення:
• при нестачі поживних речовин у ґрунті;
• при проблемах із засвоєнням поживних речовин із
ґрунту.
Подолання стресу в рослин:
• під час інтенсивного росту;
• у разі невідповідного стану ґрунту (низького або високого pH);
• за поганих погодних умов (посухи або перезволоження).
Поліпшення якості й збільшення врожаю:
• з метою створення сприятливих умов розвитку рослин;
• активації генів, які відповідають за процеси формування елементів урожаю.
Також воно застосовується із засобами захисту рослин для:
• поліпшення якості робочого розчину;
• поліпшення стану рослин після використання засобів
захисту.
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ЛОГІЧНА СХЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
НЕСТАЧІ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ
МОБІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ
Постраждали старі або нижні листки

Так

Ні

Вплив переважно загальний,
рослини темні або світло-зелені

Вплив переважно локальний,
хлороз або без плям

Так

Так

Рослини темно-зелені, часто з
фіолетовим або червоним забарвленням

Хлороз з міжжилковим хлорозом,
листки часом червоні або з відмерлими плямами

Так
МАГНІЙ (Mg)

Так
ФОСФОР (P)

Подолання дефіциту
Трейфос Mg-Mn 1,0-4,0 л/га
Трейфос AZ 1,0-4,0 л/га
Трейфос В-Мо 1,0-4,0 л/га

Подолання дефіциту

Ні

Рослини світло-зелені з листям
світло-зеленого або жовтого кольору,
некротичні плями відсутні

Міжжилковий хлороз відсутній,
хлоротичні ділянки з крайовими опіками листя,
іноді наявні вздовж країв листка

Так
АЗОТ (N)

Так
КАЛІЙ (K)

Подолання дефіциту

Ні

Подолання дефіциту
Плантафол 30-10-10 1,0-3,0 кг/га
Фолік Макро 2,0-4,0 л/га

Ні

Валагро EDTA Mg 0,3-1,0 кг/га
Брексіл Mg 0,5-3,0 кг/га
Сульфат магнію 3,0-5,0 кг/га

Плантафол 10-54-10 1,0-3,0 кг/га
Мастер 13-40-13 1,0-3,0 кг/га

Ні

Плантафол 5-15-45 1,0-3,0 кг/га
Мастер 15-5-30+2 1,0-3,0 кг/га
Фолік Комбі 1,0-3,0 л/га

Карбамід 5,0-10,0 кг/га

Рослини світло-зелені,
некротичне ураження на листі,
бліде листя, іноді випалене, чашоподібне

Ні

Відсутність міжжилкового хлорозу,
чіткі хлоротичні та некротичні ураження
з різкою межею між мертвою та живими тканинами

Так

Так

* МОЛІБДЕН (Mo)

ХЛОР (Cl)

Подолання дефіциту

Молібіон 0,05-0,15 л/га
Трейфос В-Мо 2,0-4,0 л/га

* Якщо симптоми не відповідають жодному ключовому опису, поверніться до початку
та перевірте ще раз або зверніться до технічних експертів із живлення рослин.

НЕМОБІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ
Постраждали молоді листки, симптоми локалізовані

Так

Ні

Точка росту (верхівкова брунька) відмирає

Точка росту, як правило, залишається живою

Так

Так
Хлороз без міжжилкового хлорозу

Молоді листки верхівкової
бруньки стають світло-зеленими в
основі. Листки стають закрученими
та крихкими і відмирають у точці
росту. Хлороз молодого листя

Фолік Борон 1,0-3,0 л/га

Молоде листя верхівкової бруньки
спочатку гачкувате, потім стає
коричневим і відмирає

Так

Молоді листки світло-зелені, як правило,
відсутні хлоротичні плями та смуги

Різка відмінність між жилками
та хлорозними ділянками

Так
СІРКА (S)
Ні

Так
ЗАЛІЗО (FE)

Подолання дефіциту

Ні

Фолік Супер Mn 0,4-1,0 л/га
Сульфат магнію 3,0-5,0 кг/га
Хлороз на молодому листі, кінчики
листків в’януть, а потім скручуються
і відмирають

Так
* КАЛЬЦІЙ (CA)

Так
* МІДЬ (CU)

Фолік Ca 2,0-5,0 л/га
Брексіл Ca 0,3-2,0 кг/га

Валагро EDTA Cu 0,05-0,15 кг/га

Подолання дефіциту

Ні
Молоде листя з міжжилковим хлорозом

Так

Так
БОР (B)

Подолання дефіциту

Ні

Подолання дефіциту
Валагро EDTA Fe 0,1-0,2 кг/га
Брексіл Fe 0,3-2,0 кг/га
Фолік Аміновігор 0,5-2,0 л/га

Ні

Немає чіткої різниці між жилками
та хлоротичними ділянками,
плямистий вигляд

Так
МАРГАНЕЦЬ (MN)
Подолання дефіциту

Подолання дефіциту

Фолік Супер Mn 0,4-1,0 л/га

Середні листки з міжжилковим хлорозом, затримка росту

Так

Підготовано на основі розробок Montana State University Extencion,
Ann McCauley, Clain Jones, Jeff Jacobsen

* ЦИНК (ZN)

Подолання дефіциту

(Початкові симптоми проявляються
на середніх листках, при цьому на молодих
та/або старих листках хлороз проявляється
на більш пізніх стадіях дефіциту)

Фолік Супер Zn 0,4-1,0 л/га
Брексіл Zn 0,3-2,0 кг/га

Сергій Скоромний +380 67 217 34 36 serhii.skoromnyi@agrii.com.ua

Юрій Петренко +380 67 215 21 49 yurii.petrenko@agrii.com.ua

Дмитро Сєров +380 67 621 09 21 dmytro.sierov@agrii.com.ua

Василь Федак +380 67 305 30 71 vasyl.fedak@agroscope.ua

Сергій Іванюк +380 67 550 35 88 serhii.ivaniuk@agrii.com.ua
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LEANUM®

+75ºС

СКЛАД LEANUM®
Мікроорганізми природного походження. Азотфіксуючі, фосфато- та каліємобілізуючі, молочнокислі, деструктор стерні,
корисні гриби (Azotobacter, Rhizobium, Bradyrhizobium, Bacillus Subtilis, B. Cereus, B. Megaterium, Pseudomonas, Lactobacillus,
Trichoderma) – 108–1010/мл.
Фульвові та гумінові кислоти. Фульвові кислоти – 47,7 г/л; гумінові кислоти – 27,7 г/л.
Амінокислоти. 18 амінокислот – 1,427 мг/100 мл.
Ферменти. Глюкозидази, глюконази, каталази, глікозил-гідролази.
Вуглеводи та вітаміни. Декстрин, лігнін, клітковина, вітаміни груп А, В1, В2, В3, В9, А, Е, РР, С.
Макроелементи. N (азот загальний), 30 г/л; Р (фосфор), 3,1 г/л; К (калій), 0,5 г/л.
Мікроелементи. Mg – 100 мг/л; Fe – 100 мг/л; Mn – 13,3 мг/л; Zn – 8,0 мг/л; Cu – 1,0 мг/л;
Co – 0,7 мг/л; B – 0,5 мг/л; Mo – 0,2 мг/л.

ПЕРЕВАГИ ДОБРИВА ПРО/ПРЕБІОТИКА LEANUM®
Покращує родючість ґрунту й відновлює його структуру завдяки високому вмісту активних штамів природних
бактерій родів Azotobacter, Bacillus sp., Oligotrophe, Pseudomonas, Rhizobium та інших.
Насичує ґрунт аміачним азотом та мобілізує фосфор і калій у ґрунті, прискорює розкладання рослинних
решток.
Підвищує врожайність та поліпшує якість сільськогосподарської продукції внаслідок збільшення розміру
кореневої системи й посилення її всисної сили через зростання кількості кореневих волосків.
Підвищує схожість та енергію проростання насіння.
Посилює ефективність засобів захисту рослин внаслідок підкислення робочого розчину й зниження жорсткості
води, також прискорює проникнення й засвоєння діючих речовин.
Покращує імунітет рослин до грибних та бактеріальних хвороб.
Підвищує опір і толерантність рослин до різного роду стресових чинників: перепаду температур, заморозків,
спеки, посухи, перезволоження, хімічних стресів тощо.

УНІКАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEANUM®
Містить цілісні, активні та життєздатні органічні компоненти завдяки унікальній технології HTD-Technology® –
термогідродинамічного поєднання компонентів, яке відбувається із підвищенням температури розчину
внаслідок фізичних властивостей тертя й перемішування.
Має збалансовану кількість природних фульвових і гумінових кислот із перевагою фульвових кислот, що
відрізняє добриво від «хімічних» гуматів, які містять солі гумінових кислот і виробляються з використанням
жорстких лужних сполук.
Не вступає в реакцію із солями ґрунту, як «хімічні» гумати, може використовуватися в будь-якій воді, незалежно від її мінералізації.
Сертифікований для використання в органічному землеробстві.
Сумісний з усіма видами засобів захисту рослин і добрив.
Неможливість передозування в результаті відсутності
жорстких хімічних сполук.
Безпечний для людей, комах, тварин.
LEANUM®: нова технологія
збільшення врожайності
та відродження ґрунтів

LEANUM®: протидія
стресам та відновлення
мікрофлори ґрунту.
Досвід застосування
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LEANUM®: досвід застосування та результати
збільшення врожайності

НОВИНКА

LEANUM® VITAMIN O7
СУХЕ ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО ПРО/ПРЕБІОТИК
ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
СКЛАД: органічна речовина не менш як 80% (масова частка, в т.ч. Вітамін В1, В2, В3, В9, А, Е,
каратиноїди)*, азот (загальний) не менш як 7,5%, фосфор (Р2О5) не менш як 1,0%, калій (К2О) не
менш як 0,15%, бор (В), мідь (Сu), марганець (Mn), цинк (Zn), молібден (Mo), кобальт (Co).
* Мікроорганізми природного походження: азотфіксуючі – Azotobacter sp., бульбочкові бактерії – Rhizobium sp., Bradirhizobium sp., фосфатмобілізуючі –
Bacillus subtilis, B. megaterium, B. cereus, Pseudomonas sp.
Амінокислоти (гліцин, лізин, лейцин, треонін).
Ферменти (глюкозидази, глюконази, каталази, глікозил-гідролази).
Фульвові й гумінові кислоти.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ VITAMIN O7
Зручність і технологічність застосування – препарат рівномірно розподіляється у
мішку або у сівалці просто в полі.

25Г

Наднизькі норми застосування – до 25 г на посівну одиницю.
Відмінне прилипання до поверхні насінин унаслідок намагніченої графітової основи.
Не порушує цілісності заводської обробки насіння.
Не піддається впливу ультрафіолету та температур.
Не потребує спеціальних умов зберігання й транспортування.
Гарантоване збільшення врожаю за мінімальних витрат.

СІМ ФУНКЦІЙ VITAMIN O7
Коренеутворювач. Сприяє швидкому розвитку та галуженню кореневої системи, що зумовлює формування
більшої кількості кореневих волосків.
Біоадаптоген. Підвищує стійкість рослин до широкого спектру шкідливих факторів фізичного (спека, сонячні
опіки, заморозки), хімічного (токсини, важкі метали) або біологічного (небезпечні бактерії, віруси) походження.
Детоксикант для рослин. Знижує токсичність ґрунтових і страхових гербіцидів на культурні рослини, швидко
нейтралізує післядію гербіцидів для якісного розвитку наступних культур у сівозміні.
Нормалізатор росту рослин. Нормалізує ростові процеси, сприяє оптимальному росту і розвитку рослини, без
порушення фаз розвитку. Забезпечує безперервне надходження у рослини необхідних поживних речовин.
Біологічний фунгіцид. Активна мікрофлора пригнічує розвиток патогенів навколо насінин, тим самим
знижуючи поширення й шкодочинність деяких хвороб.
Про- та пребіотик. Природна мікробіота (пробіотик) заселяє ризосферу, отримуючи поживні речовини
(пребіотик) із самого препарату.
Активатор живлення рослин. Завдяки активній діяльності мікробіоти в зоні ризосфери проростка та розвитку
якісної кореневої системи молода рослина швидше та ефективніше засвоює елементи живлення та вологу.
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АСОРТИМЕНТ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО
ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Комплексні добрива-суспензії
(Фолік)

ТІЛЬКИ В Agrii

Продукти виробництва Agrii, Польща
Висококонцентровані листові добрива-суспензії для позакореневого підживлення з умістом макрота мікроелементів, хелатованих EDTA.
До складу продуктів, окрім елементів живлення, збалансованих відповідно до потреб рослин, входять
речовини, які допомагають відновлювати рідку формуляцію продукту після висихання – реактиватори в’язкого осаду. Також додані компоненти, що захищають мікрокраплини від випаровування. Містять ПАР, які забезпечують зменшення поверхневого натягу краплин і рівномірний розподіл рідини
на листках. Також до продукту входять речовини, що покращують прилипання розчину до поверхні
листка, адгезиви. Мікроелементи – метали у складі добрив Фолік повністю хелатовані за допомогою
EDTA, крім того, продуктам властивий надлишковий вміст хелатуючого агента, що гарантує високу
буферність водного розчину із відмінними якостями корекції рН бакової суміші: можна застосовувати
як рН-коректор. Добрива-суспензії Фолік сумісні з більшістю оригінальних ЗЗР. Бажано перед приготуванням бакової суміші провести тест на сумісність.
Назва
Фолік Макро
Фолік Мікро
Фолік Комбі
Фолік Борон
Фолік Кальцій
Фолік Супер
Mn
Фолік Супер
Zn
Фолік
Аміновігор

г/л
%**
г/л
%**
г/л
%**
г/л
%**
г/л
%**
г/л
%**
г/л
%**
г/л
%**

рН

Густина,
г/см3

6,0-7,0

1,50

6,5-7,2

1,40

6,0-7,0

1,30

7,0-8,0

1,34

6,5-8,0

1,55

3,5-4,5

1,35

3,5-4,5

1,13

P2O5

K2O

240,0
16,0
70,0
5,0
50,0
4,0

240,0
16,0

180,0
12,0
140,0
9,5
220,0
16,0

140,0
10,0
70,0
4,5
70,0
5,2

1,40

3,0-5,0

N

CaO

MgO

48,0
2,8
20,0
1,4

210,0
15,0

SО3

35,0
2,0
60,0
5,0

28,0
2,0

30,0
2,0
30,0
2,2

B

Cu*

Fe*

Mn*

Mo

Zn*

0,3
0,02
2,0
0,16
12,0
0,9
150,0
11,0
0,7
0,05

0,75
0,05
10,0
0,8
2,0
0,13

1,5
0,1
5,0
0,36

0,75
0,05
15,0
1,1
6,0
0,47

0,02
0,001
0,01
0,001
0,01
0,001

0,75
0,05
15,0
1,1
12,0
0,09

0,6
0,04

0,7
0,05

1,4
0,1
230,0
15,0

0,1
0,01

0,3
0,02

0,02
0,002

160,0
11,9
5,5
0,5

120,0
8,0
80,0
5,9
2,3
0,2

5,5
0,5

23,0
2,0

5,5
0,5

Амінокислоти

130,0
11,8

* Елемент хелатований EDTA.
** % ваговий.

FoliQ - ефективна
формула живлення

Швидкорозчинні добрива
Plantafol (Плантафол)
Продукти виробництва Valagro (Валагро), Італія
Лінійка Plantafol® для листового підживлення характеризується високою розчинністю, швидким і повним поглинанням листковою поверхнею рослин. Вся продукція містить мікроелементи,
хелатовані EDTA, які можна змішувати майже з усіма відомими засобами захисту рослин. Продукти
Plantafol® допомагають вирішити різні завдання щодо забезпечення рослин азотом, фосфором і калієм:
• підтримують вегетативні та продуктивні етапи розвитку рослин;
• забезпечують високі врожаї відмінної якості.
Назва

рН

Розчинність,
г/100 мл

N загальний

N нітр.

N
амон.

N амід.

P2O5

K2O

B

Cu*

Fe*

Mn*

Zn*

Плантафол 20-20-20

4,5

30

20

4,0

2,0

14,0

20

20

0,02

0,05

0,1

0,05

0,05

Плантафол 10-54-10

4,5

30

10

-

8,0

2,0

54

10

0,02

0,05

0,1

0,05

0,05

Плантафол 5-15-45

6,26

10

5

5,0

-

-

15

45

0,02

0,05

0,1

0,05

0,05

Плантафол 30-10-10

4,8

40

30

3,0

3,0

24,0

10

10

0,02

0,05

0,1

0,05

0,05

* Елементи повністю хелатовані EDTA.
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Біоактиватори, біостимулятори-антистресанти
Високоякісні біостимулятори-антистресанти від Valagro – продукти високотехнологічного наукового пошуку. Вони
розроблені завдяки поєднанню активних компонентів з екстрактів біологічного походження, доповнені мікроелементами
відповідно до потреб рослин. Дія біостимуляторів спрямована на активацію генів рослинного організму, що відповідають за
певні функції, прискорюють ріст і розвиток рослин, запускають біохімічні процеси, активізують у рослинах життєві функції.

(ЙелдОН)

ТІЛЬКИ В Agrii

Унікальний для ринку України біоактиватор, розроблений на основі біологічно активних речовин екстрактів різних рослин: водоростей, лободових, тонконогових. Поєднання цих компонентів у продукті підвищує продуктивність
польових культур, стимулюючи клітинний метаболізм, поділ, розтягнення клітини, покращуючи транспортування
цукрів та пластичних речовин.
Склад продукту включає 65% сухої речовини екстрактів трьох родин рослин і водоростей, збагачених Zn, Mn та Мо.
Біоактиватор ЙелдОН чинить комплексний вплив на стимулювання усіх процесів формування врожаю на генетичному, клітинному та на рівні цілого організму. Він сумісний із більшістю засобів захисту рослин. Завдяки поєднанню
активних речовин різних рослин у складі біоактиватора рослини утворюють велике насіння із високим умістом
білків, вуглеводів та жирів.
Результати польових випробувань 2018–2019 років показали значне збільшення врожаю польових культур (зокрема
зернових колосових, кукрудзи, сої, соняшнику). Окупність витрат на застосування біоактиватора ЙелдОН становить від 1,5 до 3,0 разів. Таким чином, він є сучасним, економічно обґрунтованим фактором збільшення врожаю та
прибутковості виробництва.

Megafol (Мегафол)
МЕГАФОЛ – рідкий біостимулятор-антистресант, що виготовлений із рослинних амінокислот (28%) і містить бетаїни,
полісахариди та прогормональні з’єднання. Амінокислоти стимулюють метаболічні процеси, засвоєння поживних
речовин і є готовим енергетичним резервом для біологічного процесу росту та розвитку. Також вони виконують
транспортні функції щодо доставлення поживних речовин при листових підживленнях. Бетаїни стимулюють синтез хлорофілу, посилюють здатність кореневої системи поглинати воду, підвищують стійкість рослин до низьких і
високих температур. Полісахариди покращують проникнення поживних речовин і води в клітини рослин, а також є
джерелом енергії. Мегафол відмінно поєднується з іншими продуктами захисту та живлення рослин при одночасному внесенні у бакових сумішах.
рН

Густина

Загальний азот

Органічний азот

Амідний азот

К 2О

Органічний
вуглець

Амінокислоти

6,5

1,22

3,0%

1,0%

2,0%

8,0%

9,0%

28%

Адьюванти та ПАР
Адьюванти, які використовуються разом із ЗЗР та листовими добривами, покращують розбризкування розчину і тривалість дії активної речовини на поверхні листа, впливаючи таким чином на поглинання і асиміляцію активних елементів
рослиною. Вони здатні змінювати властивості розчинів для обприскування, сприяючи кращому змочуванню поверхні листа, утриманню розчину на поверхні (внаслідок зменшення поверхневого натягу) і проникненню активних елементів усередину листа. Впливаючи на поглинання і біоактивність елементів живлення, адьюванти здатні підвищити ефективність
компонентів бакових сумішей, підсилити дію засобів захисту рослин.

Тейзер

ТІЛЬКИ В Agrii

Багатофункціональний адьювант для підвищення ефективності засобів захисту рослин та листкових мікродобрив.
Універсальний органосиліконовий препарат для підсилення господарської та біологічної ефективності засобів захисту рослин та листкових мікродобрив, які застосовуються на різних сільськогосподарських культурах.
Діюча речовина (трисилоксан) миттєво знижує поверхневий натяг водного розчину, що покращує покриття рослин
робочою рідиною розчину ЗЗР або мікродобрив. Це сприяє кращому й більш ефективному проникненню діючої речовини в рослинні тканини, а також унеможливлює змивання рідини з поверхні листків дощем, поливною водою, росою
або випаровування вітром.
Діюча речовина: трисилоксан (органосиліконовий сурфактант).
Норма застосування: 50–100 мл/100 л води
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Кондиціонер води
pH-CONTROL

ТІЛЬКИ В Agrii

Кондиціонер води для обприскування миттєво знижує жорсткість води та рівень рН.
Принципово нова комбінація активних речовин, які комплексно впливають на якісні показники води, що використовується для обприскування сільськогосподарських культур, а також у системах іригації. Препарат призначений для відновлення балансу кислотності та лужності, знижує рівень рН та сприяє кращому поєднанню
компонентів бакової суміші. Отже, якість хімічних обробок і удобрень суттєво підвищується.
Діюча речовина: антискалантний комплекс із суміші органофосфонових і амінокарбоксилатних кислот, їхніх
солей та полікарбоксилатів.
Норма застосування: 30–50 мл/100 л води.

Антиспінювач
NON STOP

ТІЛЬКИ В Agrii

Препарат спеціально призначений для швидкого усунення піноутворення в баках обприскувачів при змішуванні багатокомпонентних сумішей або при додаванні різних ПАР, які провокують утворення піни при
перемішуванні. Non Stop ефективний як при превентивному застосуванні, так і у випадках, коли піна вже
утворилася.
Діюча речовина: силоксани.
Норма застосування: 1–3 струмені на обприскувач.

Інокулянти

Зернобобові культури можуть забезпечити себе азотом на 60–70% завдяки азотфіксуючим бактеріям. Дуже важливо те,
що азот, який рослина отримує завдяки бактерії, надходить в рослини поступово і рівномірно протягом всієї вегетації, на
відміну від мінеральних добрив, коли він засвоюється нерівномірно.
Для підвищення ефективності азотфіксуючих бактерій застосовують мікробні препарати (інокулянти) на основі активних
штамів бульбочкових бактерій.
Інокулянти виготовляють переважно в двох формах – твердій (сипучій) і рідкій.
В основі сухих препаратів-інокулянтів є торф. Він забезпечує стабільність і життєздатність ризобіальних клітин, має тривалий термін зберігання (до 2-х років).
Рідкі форми найбільш адаптовані для централізованої інокуляції, забезпечують максимально рівномірне нанесення бактеріального препарату на насіння. За активністю переважають сухі препарати.
Відмінною особливістю кожного препарату є штам. Він повинен вирізнятися високою активністю і стабільністю.
Другий важливий показник якості препарату – титр. Це кількість життєздатних бактерій на одиницю препарату,
це млрд шт./г або млрд шт./мл.

N-Charge (Н-Чардж)

ТІЛЬКИ В Agrii

(Ведежн, США)

Інокулянт для сої на основі торфу із синтетичним полімером, що забезпечує відмінне прилипання інокулянта до насіння. Підтримує рівномірно високу концентрацію ризобій на насінинах для ефективного бульбочкоутворення. Містить кілька штамів ризобій, що здатні до бульбочкоутворення навіть за несприятливих
умов.
Титр: бактерії роду Bradyrhizobium japonicum, 2,4x108 КУО/г.
Норма застосування: 312 г / 100 кг насіння сої.

Primo CL (Прімо СЛ)

ТІЛЬКИ В Agrii

(Ведежн, США)

Висококонцентрований рідкий преінокулянт, який забезпечує відмінну якість обробки насіння сої та допомагає зберігати інокульоване насіння протягом тривалого часу без втрати життєздатності азотфіксуючих
бактерій. Спеціальна формула продукту розроблена для покращення розвитку, підвищення врожайності
та максимальної азотфіксації сої. Завдяки спеціально розробленому висококонцентрованому екстендеру
життєздатність бактерій на поверхні насіння зберігається до 120 діб від дня нанесення, незалежно від наявності додаткових засобів захисту насіння (протруйників).
Титр: бактерії роду Bradyrhizobium japonicum, 4,5x1010 КУО/г на момент виробництва.
На кінець гарантованого терміну зберігання (18 місяців) – 3x109 КУО/г.
Норма застосування: 160 мл / 100 кг насіння сої.

Preside CL (Пресайд СЛ)
(Ведежн, США)

ТІЛЬКИ В Agrii

Інноваційний висококонцентрований рідкий препарат для передпосівної обробки насіння сої, що поєднує в собі потужний преінокулянт та інноваційну стимулюючу технологію
Take Off®. Стимулює насіння сої до раннього проростання, прискорює поглинання та асиміляцію поживних
речовин, спонукаючи рослини до активного розвитку та збільшуючи врожайність.
Титр: бактерії роду Bradyrhizobium japonicum, 4,2x1010 КУО/г на момент виробництва.
На кінець гарантованого терміну зберігання (18 місяців) – 3x109 КУО/г.
Норма застосування: 160 мл / 100 кг насіння сої.
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ІННОВАЦІЙНІ ПОЛІМЕРНІ ПОКРИТТЯ
ДЛЯ НАСІННЯ ІНКОТЕК

the seed enhancement company
Part of Croda International Plc

Інкотек (Incotec) – нідерландська компанія зі старовинного міста Енхузен, неподалік від Амстердама, де розташовані виробничі потужності найбільш відомих у світі насіннєвих овочевих компаній. Свій бізнес компанія
розпочала у 1968 р., пропонуючи свої продукти та технології на ринку насіння овочів. Сьогодні Інкотек – безумовний лідер у цьому сегменті, який охоплює більш як
половину обсягів виробництва насіння овочів у професійній упаковці фарбами та технологіями для польових
культур. Інкотек почав свою діяльність значно пізніше,
ніж компанії-конкуренти, але за короткий час запропонував високоякісні унікальні продукти, які швидко
завоювали прихильність та увагу багатьох виробників
насіння соняшнику, кукурудзи, сорго, ріпаку та інших
культур в усьому світі. Нині стратегічним партнером Інкотек є мультинаціональні компанії, такі як «Маїсадур»

Для чого покривають насіння?
1. Використовують як маркер. Насіння стає яскравішим,
привабливішим, покращується товарність. Його легше віднайти у ґрунті для спостереження за процесами проростання.
2. Фарба створює плівку на насінині, яка запобігає утворенню пилу та осипанню протруйників фунгіцидної
та інсектицидної дії. Пил небезпечний для людей, середовища.
3. Для покращення процесів протруювання: адгезія з
поверхнею, рівномірність, однорідність.
4. Пофарбоване насіння стає більш гладким та текучим, що покращує процеси висівання.
В чому переваги полімерних покриттів від Інкотек?
• Висока європейська якість.
• Великий асортимент барвників насіння
для різних культур.
• Не зменшують схожості насіння.
• Не осипається під час зберігання.
• Не втрачає блиску під час зберігання.
• Висока швидкість висихання, відсутність злипання.
• Апробовані та використовуються провідними іноземними та вітчизняними компаніями.

та «Монсанто», які використовують фарби Диско для
покриття свого насіння, в тому числі і в Україні.
Полімерні покриття для насіння компанії Інкотек не
потребують додаткових компонентів. Продукт поставляється в таких упаковках: 30 л бідон, по 25 кг в кожному.
Норма: на соняшник – від 3 до 6 л/т насіння; на кукурудзу – від 1 до 3 л/т насіння.
Наша пропозиція покриттів від Інкотек
Культура

Полімерне покриття для насіння

Кукурудза
DISCO
Соняшник
DISCO
Горох
DISCO
Соняшник, буряк цукровий DISCO
Ріпак
DISCO

AG
AG
AG
AG
AG

RED L321, L350, L432
BLUE L517, L531
WHITE L800
GREEN L528
BLUE L517 + Fluidis 029

5. Для захисту насіння від потрапляння збудників хвороб через мікротріщини, що особливо важливо при
посіві в холодний ґрунт. Зростає польова схожість,
економія насіння.
6. Запобігання змиванню компонентів протруйника з
насіння під час опадів.
7. В деяких випадках ексклюзивний колір та спеціальні
люмінісценти у складі є додатковим елементом захисту від підробок.
8. Фарбування працює як стимулятор, якщо у складі
фарби є спеціальні регулятори росту.

• Не потребують для фарбування кількох компонентів:
все в одному складі.
• Інкотек – єдина компанія, яка виробляє фарби з маркерами-невидимками, які унеможливлюють підробку.
• Єдина компанія, яка виробляє фарби з гуміновими
кислотами у складі, що збільшує урожай польових
культур на 5–10%.
• Характеризується унікальною технологією збільшення розміру насінини або її ваги.

До портфоліо продуктів Incotec також входить окрема лінійка продуктів для органічного землеробства,
зареєстрована у відповідному реєстрі SKAL, Нідерланди.
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС
03022, м. Київ, вул. Смольна, 9Б
тел.: (044) 494-36-60
www.facebook.com/agrii.com.ua
feedback@agrii.com.ua
www.agrii.com.ua

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА AGRII
1

ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКЕ

(ЛЬВІВСЬКА, ВОЛИНСЬКА,
РІВНЕНСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.)

79015, м. Львів,
вул. Федьковича, 60-А, оф. 438
тел.: (067) 217-33-87

3

ЖИТОМИРСЬКЕ

(ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.)

тел.: (067) 555-34-51

6

ЧЕРКАСЬКЕ

(ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.)

18036, м. Черкаси,
пр. Хіміків, 74-Д
тел.: (067) 305-26-86

9

МИКОЛАЇВСЬКЕ

(МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.)

54028, м. Миколаїв,
вул. Поздовжня, 51, оф. 309
тел.: (067) 447-53-52

12 ТАВРІЙСЬКЕ
(ХЕРСОНСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.)
72300, м. Мелітополь,
вул. Інтеркультурна, буд. 21/1
тел.: (097) 383-27-63

2 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ
(ТЕРНОПІЛЬСЬКА, ІВАНОФРАНКІВСЬКА,
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.)

46010, м. Тернопіль, вул. Поліська, 14, оф. 5
тел.: (067) 216-17-65

4 ХМЕЛЬНИЦЬКЕ
(ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.)

5 ВІННИЦЬКЕ
(ВІННИЦЬКА ОБЛ.)

7 ПОЛТАВСЬКЕ
(ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.)

8 ПІВНІЧНЕ
(ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА ОБЛ.)

29015, м. Хмельницький,
Старокостянтинівське
шосе, 5, оф. 312
тел.: (067) 555-34-51

тел.: (067) 217-73-65

21000, м. Вінниця,
вул. Максима Шимка,
буд. 38, оф. 28
тел.: (067) 555-34-51
тел.: (067) 508-10-74

16600, м. Ніжин,
вул. Богдана Хмельницького, 2а
тел.: (067) 340-57-68
40007, м. Суми, вул. Лінійна, 15
тел.: (067) 340-57-68

10 КІРОВОГРАДСЬКЕ
(КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.)

11 ОДЕСЬКЕ
(ОДЕСЬКА ОБЛ.)

13 ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.)

14 ХАРКІВСЬКЕ
(ХАРКІВСЬКА ОБЛ.)

тел.: (067) 447-53-52

51900, м. Кам'янське,
пр. Т. Шевченка, 42, кв. 3
тел.: (067) 657-55-20

73034, м. Херсон,
Миколаївське шосе, 5-й км, оф. 201
тел.: (097) 383-27-63

Технології аграрного інтелекту

м. Одеса
тел.: (067) 550-35-84

61044, м. Харків,
пр. Московський, 259, оф. 4
тел.: (067) 462-36-76

