Поєднання таланту агронома і правильних
препаратів – вражаючий результат гарантовано!
Геннадій Підпальний,

науковий співробітник з агрономії
компанії «Агросфера ЛТД»

А

грофірма ТОВ АФ
«Соняшник» без
перебільшення
одне з кращих господарств не лише
Глобинського району, а й
усієї Полтавської області.
Візитною карткою агрофірми вже давно стали високі
врожаї та виключно доглянуті, здорові, чисті від
бур’янів посіви, причому не
тільки (як це іноді буває)
«від людей», понад трасою, а
навіть на найменших та найдальших ділянках. Саме
тому це господарство є прикладом для сусідів.
Багато написано про роль
особистості в історії і науковці досі не дійшли єдиної
думки щодо цього, а от у
рослинництві однозначно
без людини, яка не лише
всією душею вболіває за
діло, а і є справжнім фахівцем своєї справи, годі сподіватися на добрий результат.
В агрофірмі ТОВ АФ
«Соняшник» такою людиною є головний агроном
господарства Володимир
Анатолійович Купцов.
Глибокі знання з агрономії,
відсутність стереотипів та
твердість у відстоюванні
власної думки – ось завдяки
чому Володимир
Анатолійович з року в рік
отримує рекордні врожаї, а
допомагає йому в цьому
тісна співпраця зі спеціалістами компанії «Агросфера
ЛТД», з якою господарство
плідно співпрацює з 2009
року. За цей час від перших
дослідних закладок по деяких препаратах господарство
повністю перейшло на системи захисту, запропоновані
компанією. Спочатку це були
лише засоби захисту рослин,
ефективність яких була поза
конкуренцією, тим більше,

що Володимир Анатолійович
сміливо йшов на експерименти і завжди першим тестував нові препарати, такі як
ґрунтовий гербіцид
ПРОПОЗИТ, КЕ, що не має
фітоксичності на культурні
рослини, п’ятикомпонентний
протруйник насіння
ПЕНТАФОРС 322 FS ТН,
фунгіциди-флагмани
АРБАЛЕТ, КС та БАЛІСТА,
КЕ. Це дозволяло мати високий рівень врожайності
вирощуваних у господарстві
культур. Але кожний агрозахід, як то боротьба з
бур’янами, хворобами чи
шкідниками, відіграє свою
обмежену роль у досягненні
результату, тому постійно
доводиться шукати нові
важелі для збільшення урожайності. Саме поява три
роки тому лінійки стимуля-

торів росту та мікродобрив
компанії «Агросфера ЛТД» і
стала тим відсутнім пазлом,
завдяки якому вдалося скласти остаточну формулу успіху,
що дозволяє при вмілому
використанні компонентів
отримувати гарантовано
високий результат за будьяких погодних умов.
Зараз пропоную вам кілька
прикладів успішного вирощування від «Агросфера
ЛТД» та ТОВ АФ
«Соняшник».
Насамперед погляньте на
озимі пшеницю та ячмінь, де
була застосована наступна
схема весняних обробок:
1) фаза кущіння – ФОРСАЖ,
КС (0,5 л/га) + СУЛАМ, СЕ
(0,5 л/га) + ФРЕШ ЕНЕРГІЯ
(0,5 кг/га);
2) початок цвітіння –
БАЛІСТА, КЕ (0,5 л/га) +

ФРЕШ ФЛОРИД (0,3 кг/га) +
МАДЖЕСТИК БОР (0,3 л/га)
+ ФРЕШ КАЛІЙ (0,5 кг/га).
На момент написання статті
вже почалося збирання ранніх зернових і, незважаючи
на несприятливу осінь, перші
результати дуже добрі: озимий ячмінь дає близько 70 ц/
га, озима пшениця на гірших
площах – більше 50 ц/га.
Цього року багато посівів
соняшнику постраждали від
фітотоксичності, викликаної
препаратами з діючою речовиною ацетохлор. Агрофірма
«Соняшник» з появою препарату ПРОПОЗИТ відмовилася від ацетохлорів.
Результат ви бачите – здорові
рослини та жодного бур’яну.
Тут застосовувалася бакова
суміш ґрунтових гербіцидів
ПРОПОЗИТ, КЕ (2,0 л/га) +
РЕЙТАР, КС (2,0 л/га) та
обробка по вегетації лікувально-поживним коктейлем:
АРБАЛЕТ, КС (0,6 л/га) +
ФРЕШ ЕНЕРГІЯ (0,3 кг/га) +
МАДЖЕСТИК БОР (1,0 л/га)
+ ФРЕШ КАЛІЙ (0,5 кг/га)
Далі в нас на черзі кукурудза.
Вражаюча дія бакової суміші
страхових гербіцидів
НІКОМІЛ, МС (1,0 л/га) +
СУЛАМ, СЕ (0,5 л/га). Через
декілька днів на цьому полі
була внесена комбінація стимулятора росту з мікродобривом: ФРЕШ АМІНО (1,0 л/га)
+ ФРЕШ КАЛІЙ (0,5 кг/га).
До збирання пізніх культур
ще залишилось багато часу,
але з огляду на теперішній
стан рослин результат також
має бути відмінним.
Компанія «Агросфера Лтд»
висловлює подяку ТОВ АФ
«Соняшник» в особі головного агронома Володимира
Анатолійовича Купцова за
використання і рекомендацію наших препаратів.
Читайте більше на сайті
компанії: www.agrosfera.ua
та на Facebook:
www.fb.com/agrosferaltd

