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 Team СПЕКТР

Андрієкус Владислав Олегович,
Комірник 

Освіта: вища. Закінчив 
Житомирський кооперативний 
коледж бізнесу і права за 
спеціальністю «Ресторанне 
обслуговування», а також 
Полтавський університет економіки 
і торгівлі, де здобув спеціальність 
«Менеджмент і адміністрування».

Досвід роботи: робота в ТОВ 
«Спектр-Агро» моя перша робота.

Життєвий девіз: «Постійно самовдосконалюйся». 

Хобі: нумізмат, збираю старовинні монети.

Житомирське представництво

Корбут Людмила Іванівна,
Бухгалтер

Коротко про себе: люблю 
мандрівки, активний відпочинок, 
гірські походи, обожнюю Альпи. 
Маю дорослу доньку, 20 років.

Освіта: 2 вищі освіти, закінчила 
Київський торговельно-економічний 
інститут за спеціальністю 
«Товарознавець і організатор 
продовольчих товарів», а також 
Київський славістичний університет 
за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит».

Досвід роботи: працювала бухгалтером із 1993 р. 
на одному підприємстві з торгівлі медикаментами 
та продуктами харчування, з 2001 р. там же зайняла 
посаду головного бухгалтера. 

Життєвий девіз: «Усе життя – у постійному русі».

Хобі: гірські лижі, фітнес.

Спектр-Агро, ЦО

Анна Горохолінська,
Офіс-менеджер

Коротко про себе: народилася 
03.04.1984 р. у м. Києві, виросла 
в м. Черкаси. Одружена. Маю двох 
доньок Аміну та Крістіну.

Освіта: вища. У 2006 р. закінчила 
Черкаський державний технологічний 
університет за спеціальністю 
«Менеджер організацій», отримала 
кваліфікацію магістра. 

Педагогічний університет ім. Драгоманова: курси 
підвищення кваліфікації, кадровий менеджмент.

Досвід роботи: працювала менеджером з туризму 
(м. Черкаси). Адміністратором у готелі «Верховина» 
(м. Київ). Помічником генерального директора 
та адміністратором ТОВ «Аерок» (м. Обухів). 
Консультант ЦСТ «Воля кабель» (м. Обухів).

Життєвий девіз: «Усе що робиться, все робиться 
на краще».

Хобі: відвідую спортзал, обожнюю плавання, великий 
теніс, люблю слухати музику, дивитися фільми.

Спектр-Агро, ЦО

Левченко Олена Петрівна,
Адміністратор по с/г запчастинах

Коротко про себе: народилась в 
Казахстані, проживаю в м. Обухові, 
виховую сина 9-ти років. Свій вільний 
час люблю проводити в колі родини. 
Люблю подорожувати, люблю море, а 
взагалі мені подобаються активні розваги 
- аквапарки, ковзанки, ролледроми, 
батути, тому що я життєрадісна людина.

Освіта: вища. Закінчила МАУП – інститут 
міжнародної економіки та фінансів, 
здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту.

Досвід роботи: трудовий стаж розпочала з 2006 року на ВАТ 
«Стиролбіотех», де працювала торговим представником до 2010 
року. До «Спектр-Агротехніки» прийшла з ПАТ «Укрсоцбанк», де 
пропрацювала майже рік старшим касиром.

Життєвий девіз: «Все, що не робиться – робиться на краще!»

Хобі: захоплююсь східними танцями

Спектр-Агротехніка, ЦО

Тихоненков Едуард Георгійович,
Менеджер зі збуту

Освіта: вища, закінчив 
Дніпропетровський державний 
аграрний університет за 
спеціальністю «Агрономія».

Досвід роботи: 10 років у сільському 
господарстві з яких 4 роки головним 
агрономом.

Хобі: спорт та рибалка. 

Життєвий девіз: «Дорогу осилить 
той, хто йде».

Дніпропетровське представництво

Слюсаренко Віктор Віталійович,

Менеджер зі збуту 

Освіта: вища. Закінчив Одеський  
сільськогосподарський інститут, 
агрономічний факультет.

Досвід роботи: трудову діяльність 
розпочав  агрономом  районної 
станції з захисту рослин, потім 
інспектором, начальником міської 
інспекції, заступником начальника 
Обласної інспекції з карантину рослин.

Начальником районної насіннєвої інспекції, 
менеджером, заступником регіонального директора 
з трейду ЗАТ компанії РАЙЗ.

Упродовж 7 років працював агрономом-консультантом, 
а потім керівником регіонального структурного 
підрозділу компанії «Піонер насіння Україна». 

Життєвий девіз: «Стався до інших  так, як хочеш щоб  
вони ставилися  до тебе». 

Хобі: не фанат, але за нагоди – морська рибалка, 
полювання.

Одеське представництво

СПЕКТР Team

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Назарчук Вадим Васильович,
Менеджер з логістики 

Коротко про себе: народився 
і виріс у м. Обухів у робітничій сім’ї.
Мрію мати можливість більше 
подорожувати світом.

Освіта:  здобуваю вищу освіту. 
Навчаюсь у Національному 
транспортному універститеті 
за фахом «Будівництво доріг 
та аеродромів». 

Досвід роботи: працював 1 рік на посаді менеджера з 
логістики на Київському картонно-паперовому комбінаті.

Життєвий девіз: «Неважливо як повільно ти рухаєшся, 
головне, що ти не зупиняєшся».

Хобі: Люблю подорожувати з друзями і риболовлю.

Спектр-Агро, ЦО
Гнидюк Андрій Віталійович
Інженер з ремонту  

Коротко про себе: неодружений 

Освіта: вища, закінчив Київський 
славістичний університет за 
спеціальністю «Менеджмент 
підприємств».

Досвід роботи: ще не було 
можливості отримати досвід, 
сподіваюсь, у «Спектрі» одержувати 
нові знання та перейняти досвід від 
професіональних інженерів своєї справи.

Життєвий девіз: «Вчитися пізнавати щось нове в кожному 
новому дні».

Хобі: відпочинок на свіжому повітрі.

Спектр-Агротехніка

Манеляк Ілля Володимирович,

Інженер з ремонту  

Освіта: закінчив Чернятинський 
коледж Вінницького національного 
аграрного університету за 
спеціальністю «Технік-механік» 
та продовжую здобувати вищий 
кваліфікаційний рівень 
у ВНАУ за спеціальністю «Інженер-
механік».

Досвід роботи: працюю сервісним 
інженером з 2016 року.

Життєвий девіз: «Не витрачай свій час у марній 
боротьбі за досконалість, просто прагни робити все 
якнайкраще».

Хобі: спорт та автомобілі.

Спектр-Агротехніка
Суднік Сергій Володимирович,

Менеджер зі збуту 

Коротко про себе: в сфері 
агрономії не маю багаторічного 
досвіду, але сподіваюсь, що робота 
в компанії «Спектр-Агро» буде 
хорошим продовженням моєї 
кар’єри. Адже працюючи тут, я 
спілкуюсь із професіоналами своєї 
справи та переймаю їхній досвід.

Освіта: закінчив Горохівський 
коледж ЛНАУ (Волинська обл.) за спеціальністю 
«Агроном».

Досвід роботи: працював агрономом у компаніях 
ПП «Західний Буг» та ТОВ «Захід-Агро МХП».

Життєвий девіз: «Докладаючи максимум зусиль – 
досягати бажаного результату».

Хобі: комп’ютерні технології та активний відпочинок. 
Також мені подобається працювати в полі тому, що 
поле, як ніщо інше, відображає твою працю на землі, 
а жнива – це її результат. 

Рівненське представництво

Компанія «Спектр-Агро» — не тільки надійний бізнес-партнер 
та постачальник, але й чудовий роботодавець, 

який піклується про своїх працівників та має відмінну репутацію. 
Наша динамічна команда не стоїть на місці, розвивається та 

поповнюється свіжими головами й силами. 
До Вашої уваги представляємо нових співробітників 

у рубриці «Нові обличчя».
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Новий партнер СПЕКТР СПЕКТР Новий партнер

редземномор’я та деякі країни Латинської 
Америки (Еквадор, Колумбія, Бразилія, 
Мексика, Перу).

Більшість продуктів компанії є натураль-
ними, на рослинній основі чи на основі 
природних мінералів без хімічної обробки. 
Daymsa має кілька сертифікацій та акреди-
тацій, що дозволяють використовувати її 
продукти у органічному землеробстві, ви-
дані найбільш престижними сертифікацій-
ними органами у світі. 

Як раніше згадувалося, головними ком-
понентами продуктів компанії є гумінові 

та фульвокислоти, що містяться у лео-
нардиті. Вони являють собою натуральні 
регулятори росту та розвитку рослин, що 
можуть використовуватись на овоче-
вих, технічних, зернових, плодоягідних 
культурах, лугових та газонних травах, 
відкритому і закритому ґрунтах, у різних 
ґрунтово-кліматичних умовах з метою 
стимулювання схожості та енергії проро-
стання насіння, утворення й подальшого 
розвитку коріння та надземної маси рос-
лин, покращення якості продукції тощо. 
Докладніше про гумінові та фульвокис-

лоти ми розповімо у наступному номері 
нашого журналу.

У наступному сезоні вашій увазі буде 
представлено три продукти виробництва 
компанії Daymsa, ексклюзивним дистрибу-
тором яких є ТОВ «Спектр-Агро»:
• Naturvital WSP

• Naturvital Plus

• Amino-Humic.

Naturvital Plus та Naturvital WSP – від-
повідно рідка та тверда форми препарату, 
що містить у своїй основі гумінові та фуль-
вокислоти (відсотковий склад препаратів 
докладніше на рис. 1), що виробляються з 
висококласного леонардиту. Різні форми 
для ще зручнішого використання з надзви-
чайно високим вмістом гумінових речовин 
у кожній з них.

Amino-Humic – препарат, що містить не 
лише гумати та фульвати, але і амінокис-
лоти, що стимулює ріст кореневої системи 
та рослини в цілому. Наявність у препараті 
суміші гумінових кислот з амінокислотами 
надає більшої ефективності дії складників.

Ще більше інформації про вище вка-
зані препарати буде надано у наступних 
випусках журналу, а також на наших се-
мінарах та Днях полів ТОВ «Спектр-Агро». 
Будемо раді вітати вас, наші партнери та 
друзі!   

ожного нового дня сільське гос-
подарство кидає нам нові виклики, несу-
чи за собою зміни. І без цих змін не буде 
руху вперед, а у вирощуванні культур це 
значить, що не буде врожайності, не буде 
чистоти і якості продукції, що вирощуємо. 
Саме тому і ми рухаємося уперед, для того, 

щоб забезпечити вас, наших клієнтів, парт-
нерів, друзів, ще більшими можливостями 
для розвитку, вищим рівнем сервісу, ще 
ширшим вибором інноваційних продуктів 
для максимальної реалізації генетичного 
потенціалу вирощуваних культур.

Сьогодні ми представляємо вам нового 

партнера Спектр-Агро, іспанську компа-
нію Daymsa, DESARROLLO AGRICOLA Y 

MINERO, S.A., що почала свою роботу у 
1979 році та сьогодні є лідером з видобутку 
та переробки леонардиту на території Єв-
ропи, продукція якої уже у 2018 році буде 
доступною для вас.

Daymsa – компанія, що спеціалізується 
на розвитку, виробництві та продажі до-
брив та регуляторів росту, виготовлених з 

леонардиту – мінералу, що має вражаюче 
високий вміст гумінових кислот. Видобуток 
леонардиту компанія веде у власних ко-
пальнях в Ari o (Aragon), де і знаходиться 
частина потужностей компанії. 

Daymsa належить до групи компаній 
SAMCA Group, що становить собою сімей-
ний бізнес, чия діяльність зосереджена у 
сферах гірничої справи, сільського госпо-
дарства, енергетики, виготовлення пласт-
мас, синтетичних волокон та будівництва. 
Потужності групи знаходяться по всій тери-
торії Іспанії, а також у інших країнах, таких 
як Франція та Італія.

Компанія Daymsa завжди характери-
зувалася якісним підходом до розробки 
та впровадженням у життя продуктів, що 
забезпечують розвиток новітніх техноло-
гій вирощування культур з високим рівнем 
ефективності, що, в свою чергу, несуть за 
собою збільшення врожайності культур, 
оптимізацію живлення рослин та покра-
щення стану ґрунтів. Співробітники Daymsa 
поставили собі мету – знаходження еколо-
гічно обґрунтованих рішень землеробства, 
що оптимізують живлення рослин, допома-
гають збільшити родючість ґрунтів, збіль-
шити рівень врожайності та покращити 
якість продукції, що вирощується. Мережа 
Daymsa покриває всю територію Іспанії, Се-

К

Розширюємо горизонти: 
нова лінійка органічних добрив

Рис. 1. Склад нових продуктів компанії Daymsa, 
ексклюзивним дистрибутором яких виступає ТОВ «Спектр-Агро»

9 % гумінових кислот

7 % фульвокислот

6 % водорозчинного калію

5 % вільних амінокислот

Amino-Humic

Naturvital WSP
50 % гумінових кислот

20 % фульвокислот

15 % водорозчинного калію

Naturvital Plus
14 % гумінових кислот

7 % фульвокислот

6 % водорозчинного калію

Родовища компанії Даімса з видобутку леонардиту у Теруелі (Іспанія)
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СПЕКТР TехнологіїСПЕКТР Tехнології

мічна будова рослин: затримується розвиток 
меристеми, погіршуються якісні показники 
насіння та зменшується врожайність. 

Позакореневе підживлення посівів мікро-
добривом Спектрум В+Мо в нормі 1 л/га 
у фазі 3 пари справжніх листків, забезпе-
чило прибавку врожаю на 0,37 т/га, що на 

12,7% більше, ніж на контрольному варіанті. 
Спектрум В+Мо – препарат, який містить 
150 г/л бору та 7,5 г/л молібдену. Унікаль-
не добриво регулює процеси трансформа-
ції азоту в рослині, збільшує вміст зв’язаної 
води, поліпшує водоутримувальну здатність 
тканин, стимулює процеси фотосинтезу. 

Найвищий рівень урожаю насіння соняш-
нику було відмічено на варіантах, де вико-
нували позакореневе підживлення компо-
зицією мікродобрив Спектрум АскоРіст 

(антистресант) у поєднанні зі Спектрум 

Мікс – С – 3,30 т/га. Прибавка до контролю 
становила відповідно 0,39 т/га, або 13,4%. 
Спектрум АскоРіст – комплексне добриво, 
яке містить збалансоване співвідношення 
елементів мінерального живлення 37-17,6-
30 + МЕ та збагачене витяжкою екстракту 

морських водоростей Ascophyllum nodosum. 
Універсальне добриво, яке вирізняється 
антистресовими властивостями, підвищує 
стійкість до стресових факторів (коливань 
температури, пестицидного навантаження, 
механічного пошкодження), стимулює син-
тез фітогормонів та хлорофілу.

Кукурудза потребує значно вищих норм 
добрив, ніж інші зернові культури. За бага-
тьма узагальненими даними на формування 
1 т зерна з відповідною кількістю стебел і ли-
стя в середньому використовується 24–32 кг 
азоту, 10–14 кг фосфору, 25–35 кг калію, по 6–
10 кг магнію і кальцію, 3–4 кг сірки, 11 г бору, 
14 г міді, 110 г марганцю, 0,9 г молібдену, 85 г 
цинку, 200 г заліза. Залежно від рівня урожай-
ності засвоюється різна кількість поживних 
речовин. У розвитку рослин кукурудзи виді-
ляють два важливі етапи щодо забезпеченості 
їх макро- та мікроелементами: фази 3–5 та 
7–8 листків. Підживлення у фазі 3–5 листків 
визначає майбутню врожайність, оскільки у 
цей період у кукурудзи формуються генера-
тивні органи. Від наявності елементів жив-
лення, особливо фосфору, залежить кількість 
качанів на рослині та зерен на них. У фазі 7–
8 листків кукурудза дуже добре реагує на 
листкове підживлення мікроелементами 
(цин ком, марганцем, бором, міддю) і саме у 
цей період завдяки їх застосуванню поліпшу-
ється озерненість качана та якість продукції.

Найвищу врожайність зерна забезпечили 
посіви кукурудзи за проведення позакорене-
вого підживлення рослин у фазі 6–8 листків 
препаратами Спектрум АскоРіст у нормі 
1,5 л/га – 8,94 т/га та баковою сумішшю двох 
препаратів  Спектрум КорнМікс, 3,0 л/га, 
і Спектрум Zn+S, 1,5 л/га, що забезпечило 
прибавку врожайності зерна відносно конт-
ролю 0,57–0,67 т/га, або 6,8–7,9%.

На основі проведених досліджень у нау-
кових установах, можна зробити висновок, 
що лінійка мікродобрив Спектрум є висо-
коефективним доповненням інтенсивних 
технологій вирощування сільськогосподар-
ських культур та незамінним коректором 
дефіциту елементів живленням рослин, 
може застосовуватися як самостійно, так і в 
бакових сумішах із засобами захисту.

Марина Кушнір,
керівник науково-технологічного відділу
e-mail: maryna.kushnir@spectr-agro.com
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ільське господарство України залеж-
не від світових тенденцій щодо підвищення 
вартості енергоносіїв і, як наслідок, збіль-
шення цін на мінеральні добрива. Тому в 
сільськогосподарських товаровиробників 
виникає потреба щодо альтернативних 
агротехнічних заходів для збільшення вро-
жайності вирощуваних культур і зменшення 
собівартості продукції.

Поряд із системами удобрення, які пе-
редбачають застосування лише традиційних 
мінеральних добрив, виникли системи удо-
брення інтенсивного типу, в яких як допов-
нення до основного удобрення застосовують 
позакореневі підживлення сучасними комп-
лексними водорозчинними добривами.

Умови живлення значною мірою визна-
чають можливість рослин реалізувати свою 
генетичну програму. Живлення рослин є 
одним із факторів, який підлягає контролю. 
Цей процес регулюється шляхом диферен-
ціації форм, доз, строків внесення добрив із 
врахуванням умов вирощування, біологіч-
них та фізіологічних особливостей рослин і 
коефіцієнтів використання поживних речо-
вин культурою. Змінюючи умови живлення, 
можна цілеспрямовано впливати на форму-
вання величини врожаю та його якості. 

Споживання мінеральних речовин і акуму-
ляція їх у рослинах – це активний фізіологіч-
ний процес, тісно пов’язаний із життєдіяльніс-
тю кореневої системи та надземних органів 
рослин. Корені споживають зональні елемен-
ти тільки з розчинів, де вони перебувають у 
дисоційованому стані у вигляді іонів. Проте 
внесення мінеральних добрив у ґрунт не ви-
рішує повністю проблему забезпечення рос-
лин необхідними елементами живлення. За 
несприятливих гідротермічних умов, навіть за 
оптимальної кількості в ґрунті доступних спо-
лук макро- та мікроелементів, засвоєння їх ко-
реневою системою є недостатнім, що сповіль-
нює темпи росту і розвитку рослин. Нестача 
поживних речовин особливо загострюється  в 
період формування генеративних органів.

Тому для забезпечення наших партнерів 
якісними препаратами, компанія «Спектр-

Агро» розробила лінійку мікродобрив під 
торговою маркою Спектрум, що можуть 
задовольнити потреби сільськогосподар-
ських культур у основних елементах жив-
лення у найвідповідальніші етапи росту та 
розвитку рослин.

У 2016 році компанія «Спектр-Агро»  про-
вела дослідження з вивчення ефективності 
мікродобрив Спектрум у посівах соняшнику 
на Ерастівській дослідній станції Інституту зер-
нових культур та кукурудзи в ДПДГ «Дніпро». 

Результати досліджень показали, що пе-
редпосівна обробка насіння соняшнику пре-
паратом Спектрум АскоСтарт у нормі 3 л/т 
забезпечила врожайність насіння на рівні 
3,14 т/га, що на 0,23 т/га більше, ніж на кон-
трольному варіанті. Аналогічна обробка на-
сіння кукурудзи препаратом Спектрум Аско-

Старт у нормі 4,0 л/т сприяла збільшенню 
врожайності насіння на 0,31 т/га і відповідно 
становила 8,68 т/га, що на 3,7% більше, ніж 
на контролі. Перевага варіанту з обробкою 
насіння препаратом Спектрум АскоСтарт по-
лягає у хімічному складі цього добрива, одним 
із основних компонентів якого є 31,8% сполук 
фосфору, які на початкових фазах росту та 
розвитку рослин відіграють особливо важливу 
роль, оскільки беруть участь у формуванні ко-
реневої системи: завдяки легкодоступним спо-
лукам фосфору, які надходять до ендосперму 
та активують процеси коренеутворення. 

Ще однією перевагою препарату є його 
інша складова – 5,0% витяжки екстракту 
морських водоростей Ascophyllum nodosum. 
Це комплекс біологічно активних речовин 
таких як альгінова кислота, натуральні аміно-
кислоти, полісахариди, гормони та вітаміни. 
Бетаїн стимулює синтез хлорофілу, посилює 
здатність кореневої системи поглинати воду, 
підвищує стійкість рослин до низьких та ви-
соких температур. Полісахариди поліпшують 
проникнення поживних речовин і води у клі-

тини рослин та слугують джерелом енергії. 
Вітаміни та амінокислоти стимулюють поділ 
клітин, синтез білків, переривають стан спо-
кою насіння та активізують процес проро-
стання, сприяють активному поглинанню 
води й калію, підвищують холодостійкість і 
стійкість рослин до стресів. Гібереліни є ак-
тиваторами так званих початкових ефектів у 
рослині: впливають на розтягнення клітин та 
проникність клітинної стінки, сприяють росту 
та розвитку. Цитокініни залучені у багатьох 
фізіологічних процесах рослин: морфогенезі 
пагона та кореня, дозріванні хлоропластів, 
лінійному рості клітин, утворенні додатко-
вих бруньок і старінні. Ауксини здійснюють 
вирішальний вплив на розтягнення клітин та 
еластичність  клітинних стінок, регулюють ріст 
кореня, утворення бокових коренів і визна-
чають довжину кореневої системи, а отже, 
й укорінення рослин. Альгінова кислота до-
помагає утримувати воду в коренях, сприяє 
кращому поглинанню елементів живлення.

Проведення позакореневих підживлень 
посівів соняшнику у фазі 3 пари справжніх 
листків мікродобривом Спектрум Борон 150 

у нормі 1,0 л/га забезпечує прибавку врожай-
ності насіння 0,16 т/га, що на 5,5% більше по-
рівняно з контрольним варіантом. Спектрум 

Борон 150 – добриво для позакореневого 
підживлення, яке містить 150 г/л бору у дію-
чій речовині, що підвищує доступність цього 
елемента живлення для рослин, стимулює ріст 
кореневої системи, сприяє проростанню пил-
ку, збільшує кількість плодоелементів та запо-
бігає їхній абортації. За дефіциту бору пилок 
залишається стерильним, порушується анато-

Aнглійська якість для українських полів
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дяки чому формується більша листова 
поверхня рослини та відбуваються зміни 
у донорно-акцепторній системі. Внас-
лідок цього можливий перерозподіл 
потоків асимілянтів між вегетативними 
і генеративними органами на користь 
останніх. Морфорегулятори також пе-
рерозподіляють потоки асимілянтів у бік 
господарсько-цінних ознак рослин, що 
своєю чергою сприяє збільшенню вмісту 
резервних сполук у насінні.

Однак, маючи подібні візуальні прояви 
на будову й розвиток рослин, регулятори 
росту істотно різняться за механізмом дії. 
Здебільшого в сільському господарстві 
використовують такі групи морфорегу-
ляторів:
• четвертинні амонієві сполуки – солі 

амонію, фосфонію і сульфонію 
(хлормекватхлорид, бромхолінбро-
мид, йодхолінйодид, мепікватхлорид, 
АМО 1618, фосфон D, мефлюідид, 
3-DEC, 17-DMC); 

• гідразинпохідні препарати, утворені на 
основі гідразиду малеїнової кислоти 
(ГМК, натрію ГМК) та N,N-диметил-
гідразиду бурштинової кислоти (ДЯК, 
В-9, алар-85, кілар-85); 

• триазол- та пентанолпохідні препара-
ти (паклобутразол, уніконазол, BAS 
11100 W, триапентанол, флурпірамі-
дол, тебуконазол, RSW-0411 триади-
метафон);

• етиленпродуценти (декстрел, етрел, 
гідрел, дигідрел, кампозан М, етеверс, 
церон, етефон); 

• зобутирати (ДХІБ, МЕНДОК, ФВ-450, 
Тебепас); 

• пентанолпохідні препарати (триапен-
танол, флурпірамідол).
Використовуючи морфорегулятори, 

необхідно враховувати всі фактори, сор-
тові особливості, ґрунтово-кліматичні 
умови регіону, фізіологічний стан посі-
вів, а також технологічні особливості ви-
рощування культур. Адже нерегламен-
товане використання морфорегуляторів 
та не врахування температурного та вод-
ного режимів може викликати стрес у 
рослин, їхнє пригнічення, спровокувати 
поширення хвороб, що стане причиною 
недобору врожаю. 

Застосування морфорегуляторів у ко-
роткий час дало змогу розв’язати нагаль-
ні потреби рослинництва. Найбільше 
морфорегулятори використовують, аби 
запобігти виляганню зернових та для по-
ліпшення якості плодово-ягідних культур.  
Боротьба з виляганням посівів хлібних 
злаків залишається однією з найактуаль-
ніших проблем рослинництва. Вилягання 
посівів проявляється щорічно в тому чи ін-
шому регіоні. В окремі роки втрати врожаю 
від цього негативного чинника станов-

лять від 15 до 50% вирощеної продукції, 
що в цілому по країні становить від 5 до 
15 млн т. Вилягання посівів є кінцевим ви-
раженням реакції рослин на певні фактори 
навколишнього середовища і зумовлю-
ється істотними змінами в процесі обміну 
речовин. Існують чотири типи вилягання – 
стеблове, прикореневе, внаслідок слабко-
го тургору клітин рослин (за посушливих 
умов) та вилягання, пов’язане з розвитком 
хвороб коренів і прикореневої частини 
стебел. Кратність застосування морфоре-
гуляторів залежить від кількості внесених 
азотних добрив. За рекомендаціями нау-
ково-дослідних установ та виробників, на 
посівах зернових культур, на яких вноси-
ли помірні норми азотних добрив (N60–90), 
зазвичай одноразово вносять морфоре-
гулятори у фазі початок виходу рослин 
в трубку або поява прапорцевого лист-
ка. За внесення азотних добрив у нормі 
N120–150 під запланований урожай 8–10 т/га 
рекомендовано провести дворазову об-
робку посівів у фазі початок виходу в 
трубку та прапорцевого листка. Внесення 
морфорегуляторів у фазі виходу в трубку 
сприяє уповільненню розвитку централь-
ного пагона та стимулює розвиток корене-
вої системи, зменшує довжину та потовщує 
міжвузля, подовжує період продуктивного 
кущення, формує більшу кількість бокових 
пагонів, укорочує та потовщує стінки со-
ломи нижніх вузлів (надає їм механічної 
жорсткості), підсилює транспортну функ-
цію стебла (надходження води та пожив-
них речовин до листків і відтік пластичних 
речовин до кореня). Використання мор-
форегуляторів у фазі прапорцевого листка 
здебільшого спрямоване задля уникнення 
вилягання посівів та зламування колосу, 
перешкоджає лінійному витягуванню клі-
тин, знижує пористість соломи та підвищує 
її жорсткість. Недотримання регламентів 
внесення морфорегуляторів на зернових  
колосових сприятиме зменшенню довжи-
ни та потовщенню стінок соломи наступних 
міжвузлів, які не відповідають за стійкість 
до вилягання, зменшить кількість закла-
дених квіток, оскільки морфорегулятори 
впливають на активність та синтез гібере-
лінів, які відповідають також за закладання 
квіток, їх фертильність та формування зер-
нівки, що надалі вплине на озерненість та 
врожайність. 

На даний момент морфорегулятори  
мають широкий попит і їх зазвичай ви-
користовують на посівах кукурудзи, со-
няшнику, сої, бобів кормових, квасолі, 
ріпаку, томатів та картоплі. 

Застосування морфорегуляторів на по-
сівах сої збільшує врожайність насіння 
на 0,56–0,80 т/га залежно від концен-
трації розчину та групи стиглості сорту, 
крім того, поліпшуються показники фо-

тосинтетичної активності та симбіотич-
ної продуктивності рослин.

В Інституті фізіології рослин і генетики 
НААН встановлено, що обробка рослин 
цукрових буряків розчином морфорегуля-
тора забезпечила збільшення маси коре-
неплодів на 17,4%, вихід цукру – на 21,4% 
відповідно.

Відмічено, що використання морфорегу-
лятора групи четвертинних амонієвих сполук 
на посівах льону олійного позитивно впливає 
на структуру врожаю – збільшує число ко-
робочок на рослині, кількість насінин у пло-
дах, масу насіння; підвищує олійність насіння 
льону, поліпшує якісні характеристики жиру, 
підвищує вміст ненасичених жирних кислот, 
а також призводить до змін у функціонуван-
ні донорно-акцепторних відносин у рослині 
внаслідок блокування атрагувальної актив-
ності зон росту вегетативних органів. 

Дослідженнями також встановлена 
ефективність використання морфорегу-
ляторів на соняшнику, діаметр кошика в 
середньому зростав на 5–13%, маса та 
кількість сім’янок з одного кошика збіль-
шувалась відповідно на 2–18% і 15–21%, а 
урожайність – на 11,5%. 

Завдяки науковим дослідженням дове-
дена ефективність застосування морфо-
регуляторів на овочевих культурах – вони 
сприяють збільшенню питомої поверх-
невої щільності листків завдяки кращому 
розвитку елементів мезостуктури, значно-
му збільшенню вмісту хлорофілу у лист-
ках та зростанню хлорофільного індексу, 
підвищенню показників чистої продуктив-
ності фотосинтезу, значно підвищують до-
норний потенціал рослин, сприяють утво-
ренню надлишку асимілянтів, наслідком 
чого є збільшення врожайності культури на 
0,22 т/га, незважаючи на зменшення площі 
листкової поверхні та кількості листків.

Підбиваючи підсумки, можна ствер-
джувати, що морфорегулятори – це важ-
ливий резерв інтенсивних технологій, які 
дають змогу поліпшити умови збирання та 
зберігання продукції, регулювати строки 
дозрівання, підвищити врожаї сільсько-
господарських культур, що є високорента-
бельним резервом збільшення виробни-
цтва продукції. Відтак їх застосування має 
бути основою ресурсоощадних технологій.

Якщо Вам потрібна допомога у виборі 
морфорегуляторів, звертайтесь до наших 
менеджерів, які завжди нададуть Вам ін-
формацію про наявність товару, рекомен-
дації щодо його використання. Звертайте-
ся, завжди раді допомогти!!! 

Марина Кушнір,
керівник відділу 

науково-технологічного забезпечення
Maryna.Kushnir@spectr-agro.com

СПЕКТР Кругозір

дним із основних завдань су-
часного сільськогосподар-
ського виробництва є пошук 

нових шляхів та способів підвищення 
урожайності й якості продукції. Умовою 
отримання значних досягнень у цьому 
напрямі є оптимізація рівня реалізації 
генетичного потенціалу рослин із од-
ночасною мінімізацією впливу негатив-
них факторів зовнішнього середовища 
в процесі їхнього онтогенезу. Більш 
ефективно і цілеспрямовано управля-
ти продуктивністю рослин допомагають 

морфорегулятори (синтетичні регулято-
ри росту чи ретарданти), що є аналога-
ми фітогормонів або модифікаторами 
їхньої дії. Інтерес до цієї групи сполук 
обумовлений широким спектром їхньої 
дії на рослини, можливістю спрямовано 
регулювати окремі етапи росту з метою 
мобілізації потенційних можливостей 
рослинного організму. Використання 
морфорегуляторів зменшує ризики ви-
лягання посівів, завдяки вкороченню їх 
висоти, зміни морфології рослин, що 
поліпшує світловий та повітряний режим 

посівів, підвищує ефективність процесу 
фотосинтезу.

Морфорегулятори (регулятори росту, 
ретарданти) – синтетичні речовини різ-
ної хімічної природи, які здатні інгібу-
вати синтез фітогормонів, блокувати їх 
взаємодію із клітинними рецепторами, 
індукувати синтез етилену, абсцизової 
кислоти та інших сполук, що зменшують 
інтенсивність росту меристематичних 
клітин. Обмеження лінійного росту під 
впливом морфорегуляторів часто супро-
воджується посиленням галуження, зав-

Морфорегулятори – невід’ємна складова 
інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур

О
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СПЕКТР  ПартнерСПЕКТР Партнер

Миколо Андрійовичу, яка історія у «Ама-

рант Агро»?

Приватне сільськогосподарське підприєм-
ство «Амарант Агро» засноване в квітні 2003 р. 
на базі реформованого ПСП «Шпитьківське». 
На той час я працював тут же заступником ди-
ректора та очолив новостворене господарство.

Чому назвали господарство «Амарант 

Агро»? 

Мій дід був господарем на землі, як тоді ка-
зали, «куркулем». Мої батьки селяни. Коли 
обирав назву для господарства хотів назвати 
вуличним іменем діда – «Шуляк», відмови-
ла вчителька, дружина мого дядька, який теж 
хотів так назвати своє фермерське господар-
ство, мовляв, це слово нелітературне. Запала в 
душу назва «Амарант», щириця, а в перекладі 
з грецької означає «вічний». Додав «Агро», бо 
«Амарант» вже зареєстрували до мене. 

Скільки землі в обробітку? Які культури 

вирощуєте?

Маємо 700 га у Фастівському та Києво-Свя-
тошинському районах Київської області. Клю-
чові напрями виробництва продиктовані нам 
розташуванням у приміській зоні (близько 30 
км до Київа, - прим. ред.). Переважно це ово-
чеві культури, сад, тваринництво. Ми ж робимо 
ставку на овочі, картоплю і на зернову групу для 
сівозміни. Тим паче, що за нинішніх погодних 
умов у нас можна вирощувати практично всі 
культури. Картоплі маємо 100–150 га, овочів 
50–70 га, 200 га пшениці, близько 400 га сої. Із 
овочів вирощуємо так званий борщовий набір: 
буряки столові, моркву, цибулю, але найбіль-
ше – капусти. Пробували займатися насіннєвою 
картоплею, але потім зосередились на товарній.

Маєте зрошення?

У нас у Шпитьках ще з радянських часів було 
913 га земель під поливом. Ми відновили зро-
шувальну систему – дощувальні установки. Без 
зрошення, я би, мабуть, не займався овочів-
ництвом. Бо це дуже великі затрати. Поливаємо 
картоплю й овочі, тільки цибулю маємо на кра-
плинному зрошенні. Щороку вкладаємо в зро-
шення великі гроші (на ремонт та відновлення 
магістралі).

Маєте власні сховища?

Намагаємося налагодити реалізацію та виро-
щування ранніх овочів. Приблизно з 20 червня 
починаємо збирати ранню капусту, картоплю, 
моркву. Цибулю – в серпні. Близькість до спо-
живача підказала нам почати раннє збирання 
й реалізацію врожаю. Щороку вирощуємо та 
продаємо 10 тис. т овочів і картоплі. Для пізніх 
сортів маємо власне сховище (у нас на 1 тис. т і 
ще близько 1 тис. т орендуємо). Зберігаємо до 1 
квітня – 1 травня.

Ранні овочі продаєте через ринки, супер-

маркети?

Практично в нас є контракти на 99% із супер-
маркетами, зокрема мережею АТБ. Ми працю-
ємо за договорами, це надійно. Співпрацюємо з 
2003 р. із чіпсами «Люкс» та продаємо їм при-
близно половину вирощеної картоплі.

Яка кількість співробітників працює на 

підприємстві? 

У зимовий період – 25 –30 осіб, а у літній – 
до 70–80 осіб. 70% персоналу – це вже «старі 
кадри». Зарплату платимо регулярно, надаємо 
харчування, офіційне оформлення. Ми цінуємо 
кадри, а вони – нас. 

Із компанією «Спектр-Агро» Ви працюєте 

давно?

Уже близько 6 років. Купуємо через них мі-
кродобрива та ЗЗР. Спочатку ми почали працю-
вати з ними щодо придбання пестицидів. 4 роки 
поспіль працюємо по мікродобривах Спектрум. 
Щойно почали сіяти сою, 4 роки тому, то відразу 
«Спектр-Агро» нам запропонував під неї мікро-
добрива, втім, ми не прогадали. Це добрива в 
основному для позакореневого підживлення – 
Спектрум B+Mo. Цей варіант хоч і недешевий, 
але я задоволений його результатом (торік зі-
брали 32 ц/га сої). 

Яким для Вас був минулий рік?

Я не розділяю на вдалі й невдалі роки. Кра-
ще працювати стабільно, постійно. В один рік 
рентабельність буває нижча, в другий – ліпша, 
бо кон’юнктура ринку ще не стабільна, до того 
ж додається ще курсова валютна різниця. Це 
також додає клопоту. Але плакатись не треба, 
треба працювати. Отримувати результат. Краще 
йти постійно крок за кроком уперед, не озира-
ючись назад. А просто враховувати насамперед 
власний досвід, досвід колег. Не повторювати 
помилки, в першу чергу свої, а вчитись на чу-
жих. 

А чи вдається цих принципів дотримува-

тись?

Команда в нас чудова, професійна. Є в нас і 
головний агроном із чималим досвідом, та ми 
намагаємося залучати і молодь, вони навчають-
ся, як і я свого часу, у старших професійних ко-
лег. Тому я підтримую молодь, яка має бажан-
ня вчитися новому, аби вона вчилась разом із 
нами, а ми можемо надавати їй корисну інфор-
мацію, ділитися досвідом. Ми намагаємося до-
віряти молоді й бачити віддачу: якщо вона хоче 
вчитися – ми хочемо її навчати. Cпостерігаємо 
за молодими колегами самі, просимо пригля-
нутися до них тих же колег зі «Спектр-Агро» та 
інших компаній, з якими співпрацюємо. 

Наскільки окупними є витрати на мікро-

добрива під сою?

За урожайності сої понад 3 тонни внесення 
мікродобрив є безумовною перевагою. На цей 
рік ми вже замовили необхідний об’єм мікро-
добрив Спектрум B+Mo. Щодо якості врожаю, 

то покупці товарної сої мене вже не питають про 
вміст білка, позаяк вони знають, що ми забезпе-
чуємо стабільну якість (38–40% протеїну). 

Як Вам працюється із менеджерами 

«Спектр-Агро»?

Життєвий досвід вже підказує, з якими ком-
паніями працювати простіше та легше. Сьогодні 
найголовніше, коли знаходиш однодумців, про-
фесіоналів та знаєш, що вони тебе не підведуть 
і з ними легко працювати. Вже шість років як 
працюю зі «Спектром» та не переймаюся тим, чи 
потрібні мені інші партнери. З Анатолієм Шин-
каренком (керівник Київського представництва 
«Спектр-Агро») свого часу ми працювали агро-
номами у сусідніх господарствах, я знаю його 
порядність, професійність і мені легко з ним зна-
ходити точки дотику з різних питань. Компанія 
«Спектр-Агро» часто йде нам назустріч щодо 
відстрочки платежів тощо. Атмосфера наших 
відносин – ділова і робоча. З Олександром Жу-
вакою (менеджер з продажу Київського пред-
ставництва) швидко й оперативно вирішуємо 
питання щодо захисту посівів. Не було таких 
випадків, коли Олександр не приїздив, бо ми 
звернулись у позаробочий час. 

Дуже важливо, коли є взаємовигідні від-
носини. Ми намагаємося ніколи не підводити 
«Спектр-Агро» у фінансових розрахунках, а 
вони якрайкраще виконують свої умови по по-
ставках. Маємо нормальні людські відносини, 
які мене цілком задовольняють. 

Який обсяг пестицидів купуєте через 

«Спектр-Агро»?

Практично 90–95% ЗЗР нині нам поставляє 
«Спектр-Агро». Намагаємося щонайменше 50–
60% пестицидів під новий сезон контрактувати 
вже наприкінці року. Це виправдано за коли-
вання курсу. До того ж уже восени ми знаємо, 
що будемо робити наступного року. 

Плануєте в цьому сезоні нові овочеві чи 

нішеві культури?

Думки щодо розширення чи урізноманітнен-
ня асортименту є завжди. Але найкраще три-
матися того, що напрацьовано. Ми закладаємо 
щороку досліди з різних сортів і гібридів овоче-
вих культур, отож кожен рік у сівозміну додаємо 
щось нове. Заклали досліди з цвітної капусти, 
броколі, вивчаємо варіанти розширення асор-
тименту, можливо, ще вводитимемо пекінську 
капусту. Знаючи, що на Заході овочівники по-
ступово переходять від вирощування білока-
чанної капусти на пекінську, ми теж міркуємо 
над цим. Але в жодному разі ми не залишимо 
українців без борщу (сміється). І без квашеної 
капусти теж. Торік ми вирощували японський 
сорт капусти Структа, то в своєму магазині, де 
ми продаємо з поля свіжі овочі, його розібрали 
якнайшвидше, бо з нього дуже добра квашена 
капуста. 

Дякуємо за розмову. Бажаємо Вам вда-

лого сезону, високих цін і вдячних клієнтів.

Із Миколою Римарчуком, директором ПСП «Амарант Агро» 
та героєм нашої нинішньої рубрики «Спектр-Персона», зустрічаємося 

у його кабінеті в Шпитьках у розпал посівної. У відведені для нашого 
спілкування 20 хв постійно долучаються дзвінки від співробітників 

із поля, тому сівалку налаштувати і порадитись треба, іншому – 
не обійтись без вказівки директора щодо ґрунтового внесення 

гербіцидів, до того ж час від часу рипають двері до кабінету. 
Відчувається, що тут справжня сімейна робоча атмосфера.

Микола Римарчук: 
«Йти крок за кроком уперед, не озираючись назад»
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Характер, механізм та тривалість дії гер-
біциду, в першу чергу, залежить від його 
хімічної природи.

Гербіциди можна класифікувати за ви-

бірковістю дії на об’єкти: селективні – 
здатні знищувати бур’яни без завдання 
шкоди культурі, та неселективні – знищу-
ють усі вегетуючі рослини. Також з-поміж 
селективних гербіцидів можна виділити 

речовини з високою селективністю дії – 
здатність гербіцидів за внесення у певний 
період часу та за умови дотримання дозу-
вання бути активними лише до певних ви-
дів рослин, виключаючи всі інші.  

За іншою ознакою класифікації, залеж-
но від особливості дії препарату на росли-
ну, розрізняють:  контактні та системні 

гербіциди. 

Гербіциди контактної дії — препарати, 
які здатні уражувати рослини в місцях 
змочування їх робочою сумішшю. Контак-
тні гербіциди практично не здатні рухати-
ся провідною системою рослин, через що 
є найефективнішими проти однорічних 
рослин. 

Гербіциди системної дії здатні рухати-
ся судинно-провідною системою, впливаю-

КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕРБІЦИДІВ ЗА ХІМІЧНИМ КЛАСОМ ТА МЕХАНІЗМОМ ДІЇ 
(на прикладі препаратів компаній Bayer, B.A.S.F, Dupont, Monsanto, Syngenta)

Клас Діюча речовина Механізм дії Гербіцид

Хлорацетаміди 

(раніше Ацетаніліди)

S-Метолахлор

Порушення поділу клітин

Дуал Голд, Люмакс, Примекстра TZ Голд, 
Примекстра Голд

Метазахлор Бутізан 400, Бутізан Авант, Бутізан Стар, Нопасаран
Ацетохлор Харнес, Трофі

Диметенамід Бутізан Авант, Фронтьєр Оптіма
Оксіацетаміди Флуфенацет Артист

Бензойні кислоти Дикамба Порушення синтезу білків
Діанат, Кельвін Плюс, Стеллар, 

Діален Супер, Лінтур
Циклогександіони Тепралоксидім

Інгібування синтезу ліпідів
Арамо 45

Фенілпіразоліни Піноксаден Аксіал
Нітрили (раніше 

Бензонітрили) 

Бромоксиніл

Інгібування фотосинтезу 

Бюктрил
іоксиніл Тотріл

Бензотіадіазоли 

(Бензотіадіазинони)
Бентазон Галаксі Ультра, Базагран, Базагран М

Сечовини 

(або Заміщені сечовини) 

Ізопротурон Марафон

Йодосульфурон
Гроділ Максі, МайсТер, МайсТер Пауер, 

Мушкет 20 WG
Піридазинони Хлоридазон Пірамін Стар, Пірамін Турбо

Триазинони
Метамитрон Целмітрон
Метрибузин Артист, Зенкор Ліквід, Люмакс

Триазолони Тієнкарбазон-метил Аденго, МайсТер Пауер

Триазини

Атразин Примекстра Голд
Прометрин Гезагард

Тербутилазин Примекстра TZ Голд
Бензоілпіразоли Топрамезон Стеллар

Урацили Ленацил Бетанал максПро, Вензар, Карібу Дуо Актив

Фенілкарбамати
Фенмедіфам Інгібітор нециклічного 

фотофосфорилювання
Бетанал Експерт, Бетанал максПро, Бета Профі

Десмедіфам Бетанал Експерт, Бетанал максПро, Бета Профі

Динітроаніліни
Трифлуралін 

Інгібування росту 
меристеми, порушення 

процесу мітозу

Трефлан

Пендіметалін Марафон, Стомп 330

Імідазолінони

Імазамокс
МаксіMокс, Євро-Лайтнінг, Євро-Лайтнінг Плюс, 
Нопасаран, Пульсар 40, Каптора, Каптора Плюс, 

Каптора Плюс

Імазапір
Євро-Лайтнінг, Євро-Лайтнінг Плюс, Каптора, 

Каптора Плюс, 

Сульфонілсечовини

Хлорімурон-етил Хармоні Класік
Метсульфурон-метил Еллай Супер, Ларен Про

Тіфенсульфурон-метил 
Базис, Гранстар Голд, Калібр, Хармоні, Хармоні 

Класік
Амідосульфурон Аркан, Гроділ Максі

Трибенурон-метил
Капуеро, Гранстар Голд, ЕкспресСан, Еллай Супер, 

Калібр, Пойнтер
Форамсульфурон МайсТер, МайсТер Пауер

Римсульфурон Базис, Райфл, Тітус, Тітус Екстра, Таск Екстра
Трифлусульфурон-метил Карібу Дуо Актив, Карібу
Етаметсульфурон-метил Сальса

Азимсульфурон Тайваро
Триасульфурон Лінтур, Логран
Просульфурон Пік

Нікосульфурон
Кельвін Плюс,Тітус Екстра, Таск Екстра, Елюміс, 

Мілагро

Дифенілефіри

Ацифлуорфен 
Інгібування переносу 
електронів та процесу 

фотосинтезу

Галаксі Ультра
Оксифлуорфен Гоал

Аклоніфен Челендж
Ізоксазоли Ізоксафлютол Аденго, Мерлін

 СПЕКТР Технології

а одному гектарі орного шару ґрун-
ту міститься в середньому 700–800 млн на-
сінин різних бур’янів. І якщо рахувати, що 
на 1 га висівають 4–5 млн зернин пшениці, 
то на кожне висіяне зерно припадає близь-
ко 200 насінин бур’янів, не враховуючи ве-
гетативних органів осоту, пирію тощо. 

Бур’яни є постійними супутниками куль-
турних рослин, завдаючи значної шкоди у 
разі наявності у посівах. Зокрема, такої як:
• використання значної кількості запасу 

вологи;
• споживання поживних речовин із ґрунту, 

знижуючи тим самим ефективність вне-
сених мінеральних добрив;

• затінення культур на полі;
• ускладнення проведення механічного 

обробітку ґрунту;
• є резерваторами багатьох хвороб куль-

турних рослин;
• сприяють поширенню шкідників;
• знижують продуктивність використання 

комбайнів під час збирання врожаю;
• знижують якість с.-г. продукції.

Саме тому значна кількість технологічних 
операцій у системах обробітку с.-г. культур 

направлена на боротьбу саме з цим шкідли-
вим об’єктом, починаючи від лущення стерні 
попередника у разі зернових і до внесення 
хімічних речовин, тобто гербіцидів.

Саме внесення гербіцидів – хімічних 
препаратів, що здатні повністю чи част-
ково контролювати наявність небажаної 
рослинності у посівах с.-г. культур – є най-
більш ефективним, економічно вигідним та 
поширеним на сьогодні заходом контролю 
бур’янової рослинності, особливо за вико-
ристання інтенсивних технологій, а ринок 
гербіцидів одним із найбільших сегментів 
ринку агрохімікатів України та всього світу.

Основним критерієм вибору гербіциду 
є його дія на певний вид бур’яну в посівах 
певної культури. Для досягнення макси-
мально ефективної дії препарату слід об-
думано підходити до вибору гербіциду, 
враховуючи багато факторів, таких як фазу 
розвитку бур’яну, фазу розвитку культури, 
рівень чутливості бур’яну до препарату, ви-
бірковість препарату, тип ґрунту (для ґрун-
тових гербіцидів), природу та механізм дії 
препарату. Саме про останній фактор і піде 
мова у цьому випуску журналу.

Проти зелених. 
Гербіциди на захисті посівів

Порожня екологічна ніша має бути заповнена. Здається, саме цим 
екологічним законом і «керуються» бур’яни, зростаючи у посівах своїх 

культурних родичів, заважаючи цим нам, аграріям, здобути чисту 
культуру рослин і максимальний урожай. 
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Імідазолінони – відносно нова група 
неселективних гербіцидів із широким спек-
тром дії, що направлена на порушення син-
тезу валіну та ізолейцину, що, своєю чер-
гою, порушує синтез білків та нуклеїнових 
кислот. Ріст чутливих бур’янів припиняється 
вже через кілька годин після обробки, при 
цьому уражені рослини можуть довго за-
лишатись зеленими, позаяк дія цього класу 
речовин не впливає на процес фотосинтезу. 

Видимі ознаки ураження: пригнічення 
росту коренів і пагонів, хлороз та некроз, 
опадання листків, повільне відмирання 
рослин протягом 1–4 тижнів.

Арилоксфеноксі пропріонати (раніше 

Ефіри оксифеноксі кислот) – перше поко-
ління пестицидів із селективною системною 
дією, що проявляють активність лише до дво-
дольних бур’янів. За використання гербіцидів 
цього класу дія на чутливі рослини проявля-
ється швидко, через кілька годин відбуваєть-
ся затримка і повна зупинка росту, скручуван-
ня листків та молодих пагонів, вся рослина 
потворно вигинається. Морфологічні зміни 
різні залежно від видових особливостей рос-
лин та інших зовнішніх факторів. 

Механізм дії комплексний, схожий на 
дію гормонів росту ауксинів, і включає в 
себе вплив на клітинний поділ, метаболізм 
фосфатів та нуклеїнових кислот. Гербіцид-
на дія проявляється через 2–7 днів, повна 
загибель настає через 1,5–2 тижні.

Сечовини (або Заміщені сечовини). 

Неселективні гербіциди широкого спек-
тра дії, що використовують в основному 
досходово. Діють, інгібуючи фотосинтез 
рослин. 

Карбоксикислоти (Піридинокси і пі-

колінові кислоти). Гербіциди широкого 
спектра дії зі слабко вираженою вибірко-

вістю. Легко поглинаються коренями та 
листками рослин, мають високу рухливість 
по флоемі та ксилемі. Контролюють багато-
річні дводольні, одно- та багаторічні коре-
непаросткові рослини.

Механізм дії подібний до дії ауксинів. 
Зовнішніми ознаками дії є скручування та 
відмирання стебел та листків, видовження 
молодих стебел.

Сульфонілсечовини – клас системних 
гербіцидів широкого спектра дії. Мають 
високу біологічну активність, високий рі-
вень вибірковості, тривалу дію і стійкість у 
біологічному середовищі, що зумовлює їх 
поширеність.

Мають механізм дії гормонального 
типу, затримуючи утворення амінокислот 
ізолейцину та валіну, порушуючи про-
цес мітозу та біосинтез ДНК. Проникнен-
ня у рослину швидке в основному через 
листки, частково через кореневу систему. 
Повна загибель бур’янів спостерігаєть-
ся через 2–3 тижні після обприскування. 
Симптомами ураження є хлороз, неха-
рактерне забарвлення листків (темно-зе-
лене, буре, червоне) залежно від виду 
рослин, некрози, відмирання верхівкової 
бруньки.

Триазинони, Триазили – селективні 
гербіциди, що використовують для конт-
ролю дводольних бур’янів. Швидко всмок-
туються кореневою системою бур’янів і 
переносяться в листки та пагони, таким чи-
ном, являючись здебільшого ґрунтовими 
гербіцидами. Активно діють на однорічні 
дводольні та злакові бур’яни.

Механізм дії пов’язаний із руйнуванням 
хлоропластів та блокуванням реакції Хілла 
та фотолізу води. Морфологічні зміни про-
являються лише через 9–10 днів – листки 

втрачають колір, зупиняється ріст рослин, 
далі вони втрачають тургор та засихають. 

Трикетони – новітній клас гербіцидів, 
що мають виражену ґрунтову та системну 
дії та довготривалий ефект впливу. Чутливі 
групи бур’янів – однорічні широколисті та 
деякі злакові.

У рослину проникають переважно через 
кореневу систему, рухаючись базипеталь-
но та акрипетально, інгібуючи біосинтез 
каротиноїдів. Зупинка росту під дією речо-
вин цього класу відбувається вже через 1–2 
дні після обробки. Видимими ознаками дії 
є знебарвлення листків, далі всієї рослини, 
утворення некрозів, гибель настає протя-
гом 1–2 тижнів.

Одним із викликів, що ставить перед 
аграрієм сьогодні використання хімічних 
речовин на посівах, є виникнення резис-
тентності до цих хімічних речовин у об’єктів 
впливу, що може бути викликане трива-
лим використанням пестицидів із подібним 
механізмом чи місцем дії. Не винятком 
є бур’яни та гербіциди. Для запобігання 
виникнення стійких до певних гербіцидів 
рослинних угрупувань під час розробки 
та впровадження в роботу систем захисту 
посівів с.-г. культур необхідно врахувати 
черговість та зміни препаратів за хімічною 
природою, з різним механізмом та принци-
пом дії на шкідливий об’єкт. 

За потреби допомоги у виборі гербіци-
ду, інформації про використання тих чи 
інших препаратів, їх наявності, наші мене-
джери у кожному регіоні завжди раді Вам 
допомогти!

Тетяна Шкарбан,
менеджер з постачання добрив

e-mail: tetyana.shkarban@spectr-agro.com
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чи на всю рослину і викликаючи загибель 
як надземних, так і підземних її органів. 
Системні препарати ефективні проти всіх 
типів бур’янів, але найбільшу ефективність 
і доцільність мають за використання у бо-
ротьбі з багаторічними видами бур’янів, 
коренева система яких проникає глибоко 
в ґрунт.

За способом проникнення у рослину 
гербіциди діляться на ґрунтові (досходові) 
та післясходові. Ґрунтові гербіциди про-
никають у рослини через кореневу систему 
і впливають на проростки насіння. Після-

сходові – через надземні органи (листки, 
стебла, черешки) і застосовуються після по-
яви сходів культури та бур’янів.

За хімічним складом гербіциди ділять-
ся на неорганічні та органічні (переважа-
ють на ринку). До неорганічних гербіцидів 
можна віднести такі речовини, як сульфат 
міді, арсеніт натрію, триоксид миш’яку, що 
використовували у XIX–XX ст. як гербіцид, 
та інші.

Органічні гербіциди об’єднано у більш 
ніж 31 клас за хімічною будовою діючої ре-
човини, особливості деяких із цих класів 
наведено нижче.

Хлорацетаміди (раніше Ацетаніліди). 
Хлорацетаміди та аміди діють, інгібую-
чи ріст меристеми рослин. Відмінність між 
цими класами в тому, що аміди не мають 
системної дії.

Хлорацетаміди використовують в основ-
ному як ґрунтові гербіциди, що застосову-
ються до сівби чи сходів культури. Діють на 
проростаючі бур’яни протягом тривалого 
часу (до 10–12 тижнів). Уражують переваж-
но насіння, що проростає, несуттєво впли-
вають на вегетуючі рослини.

Загальні симптоми пошкодження цією 
групою рослин включають непроростання 
насіння та потворність, затримку у розвит-
ку сходів.

Бензойні кислоти. Речовини цього 
класу використовують в основному проти 
проростаючого насіння та сходів бур’янів. 
Мають системну дію. Механізм дії полягає 
в інгібуванні синтезу протеїнів та порушен-
ні формування клітин. Застосовують пере-
важно для боротьби з багаторічними коре-
непаростковими бур’янами.

Симптоми пошкодження: видовження 
стебла, скручування та в’янення листків та 
їх відмирання.

Бензотіадіазоли (Бензотіадіазинони). 

Єдиним представником цього класу є бен-
тазон – післясходовий контактний гербіцид 
із широким спектром дії. Абсорбується 
рослинами, але практично не переміщуєть-
ся. Діє на рослини, інгібуючи їх фотосинте-
тичну активність.

Фенілкарбамати. Мають селективну 
системну дію, використовуються по сходах 
буряків під час формування 2-х справжніх 

листків. Проявляють дію інгібітору неци-
клічного фотофосфорилювання: діючи на 
фотосинтез, порушує процес реакції Хілла 
(складову частину нециклічного фотосин-
тетичного фосфорилювання), чутливі рос-
лини поступово відмирають.

Використовуються як вузькоспеціалізо-
вані гербіциди для боротьби з однорічними 
дводольними бур’янами в посівах буряків. 

Динітроаніліни. Застосовують у яко-
сті ґрунтових гербіцидів, активні тільки на 
проростаюче насіння одно- та дворічних 
рослин, на багаторічні діють слабко. Ме-
ханізм дії пов’язаний з інгібуванням коре-
невої меристеми. Речовини цього класу 
активно проникають і переміщуються ко-
реневою системою рослин, не зачіпаючи 
надземної частини. 

Симптомами ураження цими речовина-
ми є пухлинне переродження кінчиків ко-
ренів проростків.  

Дифенілефіри. Речовини цього класу – 
перед- і післясходові контактні гербіциди, 
що активно поглинаються листками та ко-
ренями. Високоактивні проти проростків та 
сходів однорічних злакових і дводольних 
бур’янів. Транслокація обмежена. Впли-
вають на процеси перетворення енергії у 
клітинах рослин, у тому числі й синтез АТФ.

Активність візуально проявляється у хло-
розі та некрозі бур’янів. Рослини гинуть уже 
через 3–4 дні.

КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕРБІЦИДІВ ЗА ХІМІЧНИМ КЛАСОМ ТА МЕХАНІЗМОМ ДІЇ 
(на прикладі препаратів компаній Bayer, B.A.S.F, Dupont, Monsanto, Syngenta)

Клас Діюча речовина Механізм дії Гербіцид

Триазолопіримідини

Флуметсулам 
Дія подібна до дії 
сульфонілсечовин 
та імідазолінонів

Дербі
Пеноксулам Топшот, Цитадель
Флорасулам Капуеро, Ланцелот, Пріма, Пріма Форте
Піроксулам Паллас

Арилоксфеноксі 

пропріонати (раніше 

Ефіри оксифеноксі 

кислот)

Хізалофоп-П 
Комплексний механізм 
дії, що подібний до дії 
ауксинів. Впливають на 
поділ клітин, активний 

фосфатний метаболізм та 
модифікація метаболізму 

нуклеїнових кислот

Ачіба
Феноксапроп-П-етил Пума Супер, Фуроре Супер

Цигалофоп-бутил Топшот
Флуазифоп–П–бутил Фюзілад Форте

Феноксікарбоксильні 

кислоти

2,4-Д (2,4-дихлорфеноксі) 
оцтова кислота)

Діален Супер, Естерон, Пріма, Пріма Форте

МЦПА Базагран М
Квінолінкарбоксикислоти Квинмерак Бутізан Стар, Бутізан Авант, Пірамін Стар

ФОС
Гліфосат Інгібування синтезу 

аромачних амінокислот

Раундап Екстра, Яструб, Раундап Макс, Ураган 
Форте

Гліфосинат Баста

Карбоксикислоти 

(Піридинокси і піколінові 

кислоти) 

Піклорам Порушення росту і поділу 
клітин, інгібування 

синтезу ароматичних 
кислот

Галера Супер
Флуроксипір Старане Преміум

Клопіралід Галера Супер,Лонтрел Гранд
Амінопіралід Галера Супер, Ланцелот,Пріма Форте

Ізоксазолідінони Кломазон
Інгібування утворення 

хлорофілу та баосинтезу 
каротиноїдів 

Апстейдж

Бензофурани Етофумезат

Точний механізм дії 
не встановлено, впливає 

на дихання 
та фотосинтез рослин

Бетанал Експерт, Бетанал максПро, Бета Профі

Трикетони

Темботріон Інгібітори  
4-гідроксифеніл-

піруватедіоксигенази 
(4-HPPD)

Лаудіс

Мезотріон Елюміс, Каллісто, Люмакс

Фталамат семікарбазони Дифлуфензопір 
Інгібування 

ацетолактатсинтази
Кельвін Плюс
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Несправжня борошниста роса, або пе-

роноспороз (збудник – Plasmopara hals tedii) 
несе серйозну загрозу для рослин, оскільки 
захворювання поширене в усіх районах, де 
вирощують соняшник. В обмеженні ураже-
ністю несправжньою борошнистою росою 
велику роль відіграє генетична стійкість сорту 
або гібрида. Селекційні компанії орієнтовані 
на створення стійких до пероноспорозу рос-
лин. Шкодочинність несправжньої борошни-
стої роси полягає в зрідженні посівів соняш-
нику, втраті асиміляційної поверхні внаслідок 
відмирання уражених листків, що спричи-
нює різке зниження продуктивності рослин. 
Недобір урожаю залежно від інтенсивності 
ураження рослин може сягати 0,3–0,8 т/га. 
Хвороба інтенсивно розвивається за високої 
вологості повітря (понад 70%), після рясних 
дощів та за температури  15–18°С.

Чорна плямистість, або альтернаріоз 

(збудник – Alternaria helianthi) раніше не ніс 
значної небезпеки, але за збільшення кіль-
кості посівних площ під соняшником, ура-
женість ним різко зросла. Посилення шко-
дочинності альтернаріозу спостерігається 
під час формування кошика і розвитку за-
родка молочної стиглості. Альтернаріоз під-
ступний тим, що призводить до відмирання 
по черзі частин рослини. Зрештою культура 
гине повністю. За ураження кошику насіння 
в ньому розвивається мілке та плюскле, іно-
ді його взагалі немає.

Особливе місце у патокомплексі зай-

має фомопсис (збудник – Diaporthe he-
lianthi) – захворювання, яке було виявлене 
на території України в 1985 році. Нині поши-
рене майже в усіх районах, де вирощують 
соняшник і належить до найпоширеніших 
хвороб некротрофів, що становлять значну 
загрозу для соняшнику. Уражаються росли-
ни з фази другої пари справжніх листків і 
до кінця вегетації. Хвороба уражує листки, 
черешки та стебла. На краях листка з’явля-
ються плями, які розростаються в напрям-
ку до його центральної жилки та черешка. 
Пошкодженні листки й черешок засихають. 
На стеблі біля основи черешка з’являється 
еліптична пляма сірого або бурого забарв-
лення, яка збільшується й оточує стебло. 
На стеблах плями найчастіше виникають 
між четвертою та сьомою парами листків. 
У місцях ураження тканина розм’якшується, 
стебло руйнується й розламується. Дже-
рело інфекції – уражені рослинні рештки 

та насіння. Крім прямих втрат врожаю від 
надламування уражених стебел і вилягання 
рослин, унаслідок поживного дисбалансу 
знижуються посівні якості та погіршують-
ся товарні властивості насіння: маса 1000 
насінин зменшується в 1,5–2,0 рази, олій-
ність знижується на 4,5%, змінюється жир-
но-кислотний склад олії за вирощування 
високо олеїнових гібридів, зменшується 
кількість олеїнової кислоти. Втрати врожаю 
залежно від періоду зараження можуть ко-
ливатися в межах від 20 до 100%. Сприяють 
поширенню хвороби підвищені температу-
ри 20–26°С і відносна вологість 60–90%, 
що спричинює перенесення аскоспор на 
здорові рослини. Інтенсивність розвитку 
захворювання напряму корелює з кількістю 
дощових днів у період бутонізації та цвітін-
ня соняшнику, коли спостерігається масове 
поширення аскоспор.

Серйозну проблему для соняшнику в ос-
танні роки несуть бактеріальні захворюван-
ня. Складність полягає в тому, що діагно-
стувати бактеріози може дуже обмежена 
кількість спеціалістів в Україні. Часто через 
неправильну діагностику втрачається мо-
мент розвитку бактеріозів, що призводить 
до поетапної загибелі рослин соняшнику, 
починаючи з проростаючого насіння і до 
моменту формування кошика. 

Якщо проаналізувати можливі втрати 
врожаю соняшнику безпосередньо від ін-
фекційних захворювань, виявиться, що 
вони можуть сягти 65–75%, іноді епіфіто-
тичний розвиток того чи іншого патогену 
може призвести практично до 100% втрати 
врожаю. Внаслідок такої великої кількості 
захворювань проведення захисних заходів 
стає вкрай необхідним. Проти пероноспоро-
зу найефективнішим є генетичний метод –
створення стійких до патогену сортів і гібри-
дів. Спалахи бактеріозів придушуються де-

якими антибіотичними препаратами, хоча 
ефективність цього заходу досить слабка.

З метою боротьби зі збудниками грибних 
захворювань соняшнику, необхідне засто-
сування фунгіцидів під час вегетації рослин. 
Протруювання насіння фунгіцидними пре-
паратами вирішує питання захисту протя-
гом не дуже тривалого часу, максимально – 
до появи двох справжніх листків культури. 
Надалі в процесі росту та розвитку рослини 
знову стають незахищеними від ураження 
патогенами. Сумним також є той факт, що 
насіння соняшнику в 45% випадків несе на 
собі достатній вантаж збудників захворю-
вань навіть після його протруєння.

У світовій практиці для боротьби зі 
збудниками захворювань соняшнику ви-
користовують монофунгіциди (одноком-
понентні), але часто перевагу надають вико-
ристанню фунгіцидів, в основі яких дві-три 
діючі речовини. Для збереження врожаю 
соняшнику за розвитку фомозу, білої та сі-
рої гнилей, фомопсису, іржі, альтернаріозу 
та фузаріозу необхідно підбирати дво- або 
трикомпонентні фунгіциди. Рекомендації 
на 2017 рік – провести підготовку до широ-
комасштабного використання фунгіцидів 
на соняшнику. Такі сучасні фунгіциди, як 
Піктор® (норма використання 0,5 л/га), 
Ретенго® (0,5–0,75 л/га), Коронет® (0,6–
1,0 л/га), Консенто® (2,0 л/га), Імпакт К® 

(0,7 л/га), Аканто Плюс® (0,5–1,0 л/га), 
Танос® (0,4–0,6 кг/га), Аканто® (1,0 л/ га)
та інші, які використані своєчасно та згід-
но з рекомендаціями фірм виробників та 
постачальників, мають високий захисний 
ефект проти широкого кола патогенів. 
Упродовж декількох років у різних клі-
матичних зонах України проводили до-
слідження фунгіцидної активності нових 
формуляцій фунгіцидів,  які застосовують 
на соняшнику проти низки найнебезпечні-

оняшник в Україні вже багато років 
поспіль найбільш поширена і бажана куль-
тура для сільгоспвиробників. У світі Україну 
вже давно асоціюють із квітучими  полями 
соняшників і не безпідставно, адже четвер-
та частина виробництва соняшнику в світі –
українська! Мабуть, вирощуючи соняшник, 
аграрії розраховують на гарантований при-
буток, адже і технологічність виробництва 
культури висока, і закупівельні ціни на ви-
рощену продукцію більш стабільні, ніж на 
інші культури. Ареал поширення соняшни-
ку в останні роки істотно розширився – від 
Сходу до Заходу і від Півдня до Півночі. 
Якщо в 2015 р. понад 4 млн га були засіяні 
соняшником, то на 2017 рік, за прогнозами 
експертів, ця цифра має зрости на 20%. На 
жаль, у 70% випадків під час сівби аграрії 
не враховують правила чергування куль-
тур у сівозміні, за якими соняшник можна 
повернути на старе місце через 6–7 років. 
Найчастіше соняшник є складовим триріч-
них сівозмін. 

За порушення чергування культур у сіво-
зміні накопичується велика кількість збуд-
ників хвороб, шкідників і бур’янів, тому для 
мінімізації недоборів урожаю необхідно 
докласти певних зусиль, запровадити ту 
технологію вирощування, яка б ефективно 
вирішувала проблеми, що виникають під 
час культивування культури. Аналізуючи 
ситуацію, що склалася, варто відзначити, 
що за щорічного збільшення посівних площ 
під соняшником, урожайність зерна з гек-
тара невисока, тобто обсяги виробництва 
зростають виключно завдяки збільшенню 
посівних площ.

Для отримання стабільно високого вро-
жаю соняшнику необхідно мати переві-
рені технології його вирощування. Вкрай 
важливо враховувати чергування культур 
у сівозміні, обробіток ґрунту, внесення до-
статньої кількості добрив, використання не-
обхідних мікроелементів у період вегетації 
рослин. Особливу увагу слід приділяти за-
стосуванню засобів захисту рослин. Раніше, 
крім протруювання насіння інсектицидом, 
жодних інших пестицидів не використову-
вали. В останні роки широко застосовують  
протруйники насіння з фунгіцидно-інсек-
тицидною дією, гербіциди для знищення 
основних бур’янів, а інсектициди в період 
масового розмноження шкідників стали 
аксіомою в захисті соняшнику. Найбільш 
недооціненими залишаються фунгіциди 
по вегетації. Але так уже влаштовано – що 

шир ший ареал займає та чи інша сіль-
госпкультура, то більша кількість збудників 
хвороб її атакують і перешкоджають отри-
манню врожаю. Таким чином, за стрімкого 
поширення соняшнику територією країни, 
кількість збудників небезпечних хвороб 
збільшується в десятки разів, із одночасним 
зростанням їх шкодочинності.

Тому в цій статті ми зупинимось на особ-
ливостях фунгіцидного захисту соняшнику. 
Відомо, що для успішного вирощування 
сільськогосподарських культур необхідний 
максимальний захист від збудників захво-
рювань кількість яких величезна. Завдяки 
проведенню багаторічного моніторингу 
розвитку захворювань та ідентифікації їх 
видового складу ми чітко визначилися зі 
спектром захворювань у регіонах України. 
Він значний, а поширеність певних захво-
рювань може бути дуже високою. За по-
ширеністю та за рівнем ураженості можна 
розподілити пріоритетність захворювань. 
У цьому списку провідні позиції займають 
склеротиніоз, або біла гниль (збудник – 
Wetzelinia sclerotiorum) та ботрітіоз, або 

сіра гниль (збудник – Botryotinia fuckeliana, 
син.: Botrytis cinerea). 

Біла гниль поширена майже в усіх зонах, 
де вирощують соняшник. Проявляється у 
кореневій, стебловій і кошиковій формах. 
Шкодочинність хвороби спричинює суттє-
вий недобір урожаю внаслідок випадання 
уражених молодих рослин, передчасного 
дозрівання хворих рослин, формування 
плюсклого насіння зі зниженими посівними 
й товарними якостями, суттєвим знижен-
ням маси тисячі насінин. Сприяють поши-
ренню інфекції  й розвитку хвороби висока 
вологість повітря в період проростання на-
сіння та побуріння кошиків, вітряна дощова 

погода, тривалі густі тумани під час дозрі-
вання рослин, сівба культури після ріпаку, 
внесення надмірних доз азотних добрив, 
загущені та забур’янені посіви, температура 
повітря 16–26°С. 

Сіра гниль уражує соняшник протягом 
усієї вегетації. Спочатку хвороба проявля-
ється у вигляді пліснявіння насіння й про-
ростків. На проростках з’являються бурі 
плями, видовжені водянисті смуги, які зго-
дом укриваються пухким сірим нальотом, 
проростки загнивають і часто гинуть ще до 
виходу на поверхню ґрунту.  Найбільшу не-
безпеку становить розвиток сірої гнилі на 
кошику та насінні під час дозрівання. Ура-
женню сірою гниллю й поширенню інфек-
ції сприяють підвищена вологість повітря, 
особливо в другій половині вегетації, часті 
дощі, рясні роси в ночі, відсутність просто-
рової ізоляції між культурами, які уражує 
збудник хвороби, загущені й забур’янені 
посіви, температура повітря 17–24°С.  

Фомоз (збудник Leptosphaeria lindquistii, 
син.: Phoma oleraceae f.helianthi) пошире-
ний повсюдно, де вирощують соняшник, 
особливо на півдні України 

Фомозом уражуються всі органи рослин 
протягом усього вегетаційного періоду. 
Найінтенсивніше хвороба проявляється в 
кінці вегетації в період дозрівання.  Поши-
реність залежить від періоду зараження і 
погодних умов під час розвитку захворю-
вання. На прикореневій частині стебла або 
в місцях прикріплення листкового черешка 
з’являються темно-бурі плями, які згодом 
зливаються. На ураженому стеблі утворю-
ються пікніди гриба. Усередині стебла ви-
никають порожнини, воно легко ламається. 
На кошиках хвороба проявляється у вигляді 
окремих бурих плям.

ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ 
ОСНОВНІ МОМЕНТИ НА 2017 РІК

С
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ших хвороб. Встановлено, що застосуван-
ня високоякісних фунгіцидів одноразово 
може бути ефективним, якщо сорт або 
гібрид має генетичну стійкість чи високу 
толерантність до збудників захворювань. 
Обробку доцільно проводити у фазі роз-

витку соняшнику 8–10 листків (ВВСН 18–
20). Саме в цю фазу росту та розвитку со-
няшнику можна запобігти розвитку захво-
рювань – збудників білої та сірої гнилей, 
фомозу, борошнистої роси, пероноспоро-
зу. За результатами дворічних польових 
дослідів визначення біологічної ефектив-
ності фунгіциду з групи стробілурінів, вста-

новили, що за одноразового застосування 
фунгіциду в фазі ВВСН 18 рівень біологічної 
ефективності препарату становить 65–70% 
щодо збудників склеротиніозу, фомозу ли-
стя, несправжньої борошнистої роси й аль-
тернаріозу.

Фунгіцид, застосований двічі, забезпе-
чив найвищий рівень біологічної ефек-
тивності щодо переважної більшості 
збудників хвороб. Істотним був рівень 
збереження врожаю щодо контролю. Всі 
дослідження проводили з використанням 
штучних і провокаційних інфекційних фо-
нів. За дворазової обробки фунгіцидом 
загальний рівень збереження врожаю був 
високим. Важливо, що був відзначений 
також «зелений ефект», коли фотосинте-
тична активність рослин тривала на 10–15 
діб довше, ніж у контрольному варіанті. 

Рівень збереження врожаю за одноразо-
вої фунгіцидної обробки був дещо ниж-
чим, однак теж достатнім. Рівень «зелено-
го ефекту» за обробки в фазі ВВСН 20 на 4 
доби поступався такому самому за оброб-
ки у ВВСН 65. Таким чином, підсумовую-
чи все викладене вище, констатуємо, що 
застосування високоефективних фунгіци-
дів для захисту соняшнику від збудників 
комплексу хвороб, безперечно, має по-
зитивний результат. Завдяки поєднанню 
в одному препараті двох діючих речовин, 
забезпечується його висока ефективність і 
стабільність дії. Крім біологічної ефектив-
ності, необхідно мати і господарсько-еко-
номічну ефективність. 

Ще важливо, що застосування іннова-
ційних фунгіцидів у захисті соняшнику від 
збудників хвороб є кроком до екологіза-
ції вирощування стратегічної для України 
культури, позаяк діючі речовини препа-
рату мають максимально низький рівень 
токсичності.

На завершення хочемо переконати на-
ших аграріїв, що використання в захисті 
соняшнику високоефективних безпечних 
фунгіцидів буде надзвичайно корисним як 
з біологічної, екологічної, так і економічної 
точок зору. Бажаєм успіхів та гарних уро-
жаїв!

Стаття підготовлена на основі матеріалів 
відділу фітопатології та ентомології 

селекційно-генетичного інституту. 

ЧЕКАЄМО ВАС 21-23 ЧЕРВНЯ 2017
НА «МІЖНАРОДНИХ ДНЯХ ПОЛЯ DLG» 
ДЕ МИ БУДЕМО ДЕМОНСТРУВАТИ HARDI ALPHA EVO TWIN FORCE 

У КОМЕНТОВАНОМУ ПОКАЗІ ОБПРИСКУВАЧІВ

смт. Дослідницьке, Васильківський р-н, Київська обл.
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і точний запуск (зчитування інформації 
20 разів за одну секунду), заснований на 
необхідному дозуванні. Система вико-
ристовує керамічні клапани для тривало-
го терміну служби без просочування.

7 Autowash 
(опція автоматичного 

   промивання всіх   
   внутрішніх систем)

Для підвищення 
зручності користу-
вання сільгоспви-
робником HARDI 
розробила друге 
покоління системи 

Autowash для автоматичного і зручного 
очищення ємностей, шлангів та форсунок.

8 Чотири колеса рульового    
управління

Простота в експлуатації і маневреності в 
трьох типах управління, активується педал-
лю: управління передніми колесами для до-
рожнього руху, чотирма колесами в режимі 
поля або «крабовий рух» для складних по-
льових умов. На краю поля чотири рульові 
колеса дають змогу зберегти 100% культури 
і забезпечують малий радіус повороту.

9
TurboFiller 
(система приготування 

    маточинного розчину)
Найшвидший 

н а п о в н ю в а ч , 
доступний на 
ринку. Із «тур-
бофілером» Ви 
зможете змішати 

і перекачати хімічний розчин (препарат) 
із змішувача в основний бак швидше, 
ніж із будь-якою іншою системою на-
повнення, завдяки «турбодефлектору» 
(TurboDeflector). Після наповнення єм-
ності турбофілер здатен розчинити і за-
качати в основний бак 20 кг добрив за 2 
хвилини, на даний момент – це рекорд за 
швидкістю на ринку обприскувачів!

10Вбудована
електроніка

За допомогою сенсорного екрану 
контро лера HC 9600 HARDI має топову лі-
нійку зручних контролерів для вимогливих 
фермерів із потребою використання єдино-
го монітора, що миттєво дає всі необхідні 
дані й дає змогу контролювати та оперува-
ти всіма функціями обприскувача.

11 Скорочення 
«часу простою»
(Патент на EasyClean 

фільтр грубої очистки)

Alpha EVO осна-
щений самоо-
чисним фільтром 
(нагороджений 
відзнакою SIMA – 
«легко очистити») 

та високопродуктивним всмоктувальним 
фільтром. Крім того, інтелектуальні функ-
ції, такі як автозаповнення і автопромивка, 
допомагають оператору обприскувача та 
зводять час простою до мінімального рівня. 
Належний доступ до всіх сервісних точок 
скорочує час проведення  сервісного об-
слуговування. Гідравлічне відкриття капота 
забезпечує легкий доступ до двигуна.

12Поліпшена 
економіка

Навіть на вживані машини HARDI під-
тримується високий рівень цін. Компанія 
продовжує вдосконалювати конструкції і 
впроваджувати нові технічні рішення об-
прискувача, щоб бути конкурентними на 
ринку великооб’ємних машин, де висока 
швидкість та великі земельні площі вима-
гають машин, що потребують колосаль-
них технічних рішень.

13TWIN Force – 
подвійна сила, 

           яка зменшить Ваші                   
           витрати 
           на обприскування

(система повітряної 

підтримки, робота за 

швидкості вітру до 9 м/с, 

звичайний обприскувач 

працює до 5 м/с навіть із 

інжекторними форсунками). 

Найкраща в 
світі система під-
тримки допомо-
же вам заощади-
ти до 30% ваших 
витрат на засоби 

захисту рослин, працювати з витратою 
робочого розчину на 50% менше ніж за-
звичай. При цьому, працюючи з більш 
високою швидкістю обприскування і 
меншим знесенням, Ви збільшуєте свою 
продуктивність до 100%. Система TWIN 
збільшить вікно обприскування (а отже, 
зменшить можливі простої), щоб мати 
змогу проводити обприскувальні роботи 
в більш вітряних умовах, що полегшить 
Вам роботу.

14Бренд 
якості

Маючи більш ніж півстоліття досвіду, 
компанія HARDI знає, що якість є най-
важливішим фактором під час вибору 
обприскувача. Тому компанія використо-
вує тільки перевірені компоненти та ISO 
сертифіковані форсунки. Усі форсунки 
на сьогоднішній день пройшли тести на 
якість і норму розпилення в незалежних 
лабораторіях Великобританії і Німеччи-
ни. Крім того, HARDI має свої виробничі 
потужності за межами Європи – США, Ав-
стралія, техніку використовують і тестують 
на всіх континентах із різними кліматич-
ними умовами. 

Ми, ТОВ «Спектр-Агротехніка», як са-
мовіддані дистриб’ютори в Україні під-
тримуємо бренд якості машин HARDI, 
надаючи першокласний сервіс та високо-
якісні запчастини.

На основі матеріалів компанії Hardi

1 Висока продуктивність - 
низька вага

HARDI оновлює 
самохідні обприску-
вачі сім’ї ALPHA в 
3500, 4100 і 5000 л 
з амбітними харак-
теристиками з точки 

зору підвищення продуктивності, надійності 
й комфорту.

Риси Alpha EVO – це прекрасний баланс 
між передньою і задньою частиною обпри-
скувача та низькою загальною вагою, що 
дає оптимальний коефіцієнт потужності 
і можливість працювати у більш вологих 
польових умовах, на відміну від багатьох 
конкурентних машин. Крім того, високий 
дорожній просвіт від 120 до 165 см дає змо-
гу гнучкого використання як на низьких, так 
і на високих культурах, таких як кукурудза 
та соняшник.

2 
EVOCAB (кабіна) – 
Ергономіка, Оглядовість 

   і Оптимізація 
Під час розроб-

ки кабіни особли-
ву увагу приділяли 
ергономіці водія. 
Концепція «3 ко-
лон» дає змогу 

отримати оглядовість більше ніж на 320°. 
Автоматичний клімат-контроль, більше 
простору і низький рівень шуму – це опти-
мізація комфорту для водія. Всі функції 
згруповано в одному місці (Спрей Центр). 
Комфортне крісло з регулюваннями та по-
вітряною амортизацією.

3 Eco і Easy Drive, дві системи 
управління на вибір клієнтів   

   з новими типами  двигунів
Нові типи дви-

гунів 175 к.с., 217 
або 245 к.с. дають 
більшу гнучкість 
потужності, менше 
шуму і більш ніж 

30% зниження витрати палива, особливо 
в режимі переїздів. EcoDrive оптимізує гло-
бальні потужності передачі (швидкість / 
крутний момент, прогресивне прискорен-
ня і гальмування, що йде через шестерні 
під навантаженням) та встановлює новий 
стандарт з точки зору зручності, безпеки та 
комфорту під час водіння. Круїз-контроль 
забезпечує ідеальну стабільну швидкість 
для дуже точного застосування.

4  Продуктивність штанг

«Портфель» міц-
них штанг гарантує, 
що у Вас є кращий 
вибір штанг для 
обраного Вами 

обприскувача. ALU, FORCE і TWIN FORCE 
забезпечать Вам високу продуктивність 
та очікувану стабільність сучасних штанг. 
AutoHeight (автоматична підтримка ви-
соти штанги) доступна як опція.

5 
Система Agitation 
(система змішування 

    в основному баку)
В і д п о в і д а ю ч и 

параметрам сьо-
годнішніх розмірів 
резервуарів і ви-
могам для опти-
мального змішу-

вання робочого розчину, компанія HARDI 
додатково поліпшила свою унікальну 
систему перемішування потоками та інте-
грувала автоматичне зменшення потоку 
агітації, коли бак стає порожній – для запо-
бігання утворення піни.

6EVC і DynamicFluid4 - сис-
теми рідинного контролю

Вибір між добре 
зарекомендова-
ною роками сис-
темою рідинного 
контролю EVC і 
новою запатенто-

ваною (патент заявлений – SIMA Award 
2013) системою DF4 залишається за Вами. 
Технологія використання 4-х датчиків 
для управління обприскувачем для більш 
точного і динамічного розпилювання з 
ще вищою продуктивністю. За відсутності 
затримки DynamicFluid4 робить швидкий 
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яльність організму у широкому для кожного 
виду рослин діапазоні температурних, світло-
вих та інших умов.

Що стосується норми висіву, то за даними 
досліджень, проведених в штаті Айова, опти-
мальна норма висіву кукурудзи за пізнього 
строку сівби все ж таки – номінальна норма 
висіву, загальноприйнятна для цього регіону. 

При цьому найбільш прийнятна група стиг-
лості для пізніх строків сівби – група з ФАО 
240–340. Пояснюється це не лише перевагою 
в отриманому врожаю (порівняно з ранньою 
групою ФАО 200–230), але й здатністю гібри-
дів кукурудзи швидше віддавати вологу порів-
няно з пізньою групою ФАО 350–450.

Але не потрібно ігнорувати і гібриди з ра-
нім ФАО 200–230, оскільки вказана група 
має більш стрімкий стартовий ріст та макси-
мально використовує всі кліматичні та фак-
тори мінерального живлення.

За потреби наша компанія готова запропо-
нувати гібриди кукурудзи основних провід-
них селекційних компаній світу, які ідеально 
придатні для пізніх термінів сівби:
• селекції КВС – Рональдініо фао200, 

КВС2370 фао280, Богатир фао290, Кама-

ріллас  фао320, Командос фао330, КВС-

Амбер фао330 – насіння цього виробника 
оброблені препаратом для передпосівної 
обробки Спектрум® АСКОСТАРТ на осно-
ві екстракту морських водоростей, з необ-
хідним вмістом макро- та мікроелементів 
для інтенсивного початкового росту і мак-
симального засвоєння елементів мінераль-
ного живлення на перших етапах розвитку 
кореневої системи та рослини загалом;

•  селекції DowSeeds – МТ-261фао250, Сур-

вівор фао250;

•  селекції «Піонер» – Р7709фао200, 

PR39H32 фао200 та R39А50 фао200 – іде-

альні гібриди для монокультури в своїй 

ціновій групі, Р8523 фао240, Р8659 фао290, 

PR38N86 фао320, Р9175 фао330, Р9578 

фао350 – насіння вказаного виробника, об-
роблене препаратом для передпосівної 
обробки Спектрум® АСКОСТАРТ на осно-
ві екстракту морських водоростей, з необ-
хідним вмістом макро- та мікроелементів, 
для інтенсивного початкового росту і мак-
симального засвоєння елементів мінераль-
ного живлення на перших етапах розвитку 
кореневої системи та рослини в цілому;

•  селекції «Лімагрейн» – ЛГ3258 фао250,  

ЛГ30273 фао260, ЛГ3285 фао270, ЛГ3330 
фао340, ЛГ3350 фао350;

•  селекції «Сингента» – Делітоп фао220, Не-

ріса фао220, НК Кулер фао230, СИ Респект 
фао240, НК Термо фао330;

• селекції «Євраліс» – ЕС Кубус фао310, 

ЕС Геллері фао340, ЕС Москіто фао350;

• селекції «Маїсадур» – МАС 20.Ф фао230, 

МАС 33.А фао280, МАС 36.А фао300, МАС 

37.В фао340;

• селекції «Монсанто» – ДКС3511 фао330, 

ДКС4408 фао340.

Майже всі з перерахованих вище гібри-
дів пластичні та адаптовані до різних умов 
вирощування, як-от: строків сівби, рівня 
мінерального живлення, вологозабезпе-
чення.

Унікальним властивостями багатьох гі-
бридів є прискорена вологовіддача, толе-
рантність та стійкість до сажкових хвороб 
за умови вирощування монокультурою, що 
є досить актуальним за пізніх строків сівби.

Ці гібриди – це досить відоме, переві-
рене часом та досвідом насіння для виро-
щування в усіх кліматичних зонах України, 
провідних світових селекційних центрів, 
представлених на українському ринку, що 
мають стабільно високі показники вро-
жайності за різних погодних умов та тех-
нологій.

   
Ігор Якушев,

керівник відділу торгівлі насінням
e-mail: igor.yakushev@spectr-agro.com

Камаріллас

Рональдініо
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ільшість виробників товарної ку-
курудзи знають, що для досягнення опти-
мальних результатів важливо, щоб сівба 
була проведена якомога раніше. Що більше 
днів вегетації в рослині у сприятливих умо-
вах, то довший період формування біоло-
гічного врожаю та більше шансів отримати 
високий фактичний урожай зерна. 

Але, на жаль, за офіційною статистикою, 
не всім господарствам вдається вчасно 
(в оптимальні терміни) завершити висів ку-
курудзи. I це не випадково: 
• по-перше, зміна погодних умов навесні 

не завжди сприяє безперешкодному про-
веденню посівної кампанії і вносить непе-
редбачені корективи; 

• по-друге, звісно, неможливо засіяти всі 
планові посівні площі в межах країни 
вчасно. На цей фактор безпосередньо 
впливає і те, що досить часто протягом 
останніх років доводиться навесні ще й 
пересівати озимі культури.
У середньому за останні 6–7 років близько 

15% (на сьогодні це майже 0,7 млн га!) посів-
них площ кукурудзи засівали після 10 травня. 
Такі посіви цілком закономірно можна вважа-
ти пізніми для більшості регіонів України. 

Звісно, пізній висів кукурудзи – це не зов-
сім бажана річ, але коли у господарстві немає 
іншого виходу, через організаційні причини 
або погодні умови, то вони вимушені захо-
дити в поле із сівалкою після 10 травня – це 
необхідна та виправдана практикою дія.

Основна причина зниження врожайності 
кукурудзи за пізніх строків сівби криється в 
скороченні міжфазних періодів під впливом 
іншої довготи дня та більш високих темпе-
ратур повітря. 

За науковими даними, вплив пізньої сів-
би на врожайність кукурудзи визначається 
погодними умовами протягом вегетаційного 
періоду, а також групою стиглості гібрида. 

Загалом під впливом пізнього висіву (15–
25 травня) урожай культури є меншим, по-
рівняно з раннім (15–16 квітня), від 5%, при 
цьому негативний вплив пізньої сівби поси-
люється особливо за посушливих умов. За 
вологих умов пізнє висівання також впливає 
на зниження врожайності гібридів кукуру-
дзи, але значно менше.

За пізньої сівби чітко спостерігається тен-
денція: що пізніший гібрид, то чутливішим він 
є до зниження врожайності за пізніх строків 
сівби. Так, наприклад, гібриди з ФАО 350–

450 за будь-яких умов (вологих чи посушли-
вих) відзначаються більшою регресією (падін-
ням) урожайності, ніж ранні з ФАО до 260.

Багато виробників, обираючи гібрид куль-
тури для пізньої сівби, надають перевагу 
більш раннім гібридам – аби компенсувати 
негативні наслідки такого висівання. На їхню 
думку, гібриди з меншим ФАО потребують 
меншої суми активних температур, а відтак 
забезпечать більш вчасне дозрівання зерна.

Але це не так. Річ у тім, що кукурудза пізніх 
строків сівби потребує меншої суми ефектив-
них температур, аніж за звичайного висіву: за 
визначенням багатьох вітчизняних та інозем-
них вчених перебіг фенологічних фаз розвитку 
кукурудзи може прискорюватися, внаслідок 
чого тривалість міжфазних періодів суттєво 
скорочується (щоправда, найчастіше – завдя-
ки зменшенню потенціалу продуктивності). 

В умовах пізнього висіву всі групи стиглості 
кукурудзи дещо вирівнюються за кількістю не-
обхідного для їх розвитку тепла. Це пов’язано 
з тим, що рослини адаптуються, як будь-який 
живий організм, та пристосовуються до змі-
ни умов навколишнього середовища. Цьому 
сприяють спадкові біофізичні та біохімічні 
особ ливості клітин, які забезпечують життєді-

Технологічні аспекти 
у вирощуванні кукурудзи

Стрімке зростання посівних площ під кукурудзою призвело до того, 
що значна частина виробників зіткнулись із проблемою 

термінів сівби культури.

Б

Богатир
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ЩАСЛИВІ 
ДІТИ – 

СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ!
Кращий спосіб зберегти пам’ять про добрі справи – повторювати їх! 
Тому цієї весни компанія «Спектр-Агро» продовжує творити добрі справи 
і цього разу спрямувала свою благодійну діяльність на дитячий садок 
у м. Обухів. 
Тож у маленьких дітлахів на подвір’ї дитячого садочка «Катруся» з’явився 
новий ігровий комплекс. Завдяки такому обладнанню на дитячому 
майданчику малюки будуть поєднувати гру, фізичні вправи і розвиватимуть 
кмітливість та винахідливість.



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

1
Центральний офіс                                             
м. Обухів

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

044 520 94 30; 
520 94 32 (факс)   

2 Вінницьке представництво
21027 
вул. Келецька, 53, оф. 230
м. Вінниця     

(0432) 65 89 19

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

(0332) 77 00 03

4 Дніпропетровське представництво

51200
вул. Радянська, 40-а 
м. Новомосковськ                                                           
Дніпропетровська обл. 

(0569) 69 62 82

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

(0412) 41 93 44

6 Запорізьке представництво

70002
вул. Гнаровської, 7
м. Вільнянськ                                                                                                      
Запорізька обл. 

(06143) 4 47 74

7 Київське представництво     

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

(044) 520 94 30;

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

(067) 405 69 67

9 Лозівське представництво

64602 
вул. Жовтнева, 30
м. Лозова                                                                           
Харківська обл.

(067) 443 42 29

10 Луганське представництво

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

(067) 232 84 15

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

(067) 824 21 24

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

(0482) 394 700

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

(0532) 50 80 53

14 Рівненське представництво
вул. Князя Володимира, 75, офіс 40
м. Рівне

(067) 219 0 631

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

(0542) 600 136   

16 Тернопільське представництво

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

(0352) 22 51 19

17 Харківське представництво                         

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

(067) 547 77 03

18
Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008
Бериславське шосе, 13                                                                       
м. Херсон

(0552) 35 67 65

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

(0382) 670-999

20 Черкаське представництво

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

(0472) 55 09 88 (факс)

21 Чернігівське представництво     

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

(067) 445 53 75
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