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пропозиція від компанії «Agrosfera Ltd»

О. Май ст рук, на уковий співробітник  з 
аг ро номії, ком панія «Agrosfera Ltd».

П
еред багатьма аграріями неминуче
постаєпитанняживленняозимоїпше
ницімікродобривамивосіннійперіод.І
це можна стверджувати як факт,

оскількиосіннєживленнямаєсвоїособливості.
Зоглядунарізнікліматичніумови,щоскла

даються на фоні достатнього забезпечення
елементамиживлення,додатковезастосування
добрив не тільки підвищує врожай, а й сприяє
кращомупротистояннюкультурирізнимнеспри
ятливимфакторамтаполіпшуєякістьпродукції.
Нормизастосуваннямінеральнихдобривпотріб
норозраховувативиходячиіззапасівпоживних
речовинугрунтітазурахуваннямспоживанняїх
запланованим урожаєм і коефіцієнта викорис
танняпоживнихречовиніздобрив.Найнижчий
коефіцієнт використання поживних речовин
маютьфосфорнідобрива—унихвіннепереви
щує 20% внесеної кількості фосфору. Решта
80%фосфоровміснихсполукпереходятьусла
борозчинні сполуки, до того ж здебільшого
недоступнідлякореніврослин.Аналогічнакар
тинахарактернайдляазотнихтакалійнихдоб
рив, коефіцієнтивикористанняпоживнихречо
винуякихдещовищі,ніжуфосфорних,алевсе
жтакищезалишаютьсянедостатньовисокими
восіннійперіод.

Напочаткуростукультуриазотнадходитьу
рослинуінтенсивно,випереджаючинадходжен
няіншихелементів,алекількістьйогоосіннього
використаннянезначна.Отже,восіннійперіод
немаєпотребистворювативисокийрівеньазот
ногоживлення.Застосуваннявисокихдозазот
нихдобривзосеніпризводитьдопереростання
посівів, погіршує перезимівлю рослин через
активнішийрозвитокхвороб.

Фосфор і калій рекомендується вносити
восени у повній нормі. Нестача фосфору на
початковому етапі розвитку озимої пшениці не
компенсуєтьсяпосиленимфосфорнимживлен
ням на пізніших етапах. Допускається вносити
частинуфосфорупідчасвисіванняякстарто
ве добриво. Внесення фосфорних добрив під
час висіву можна замінити обробкою насіння
мікродобривами із вмістом фосфору (Фреш 
Фо с фор, 1,0 кг/т) та стимулятором росту на
основісолейфульвоігуміновихкислот(Фреш 
Ленд, 0,5 кг/т)підчасйогопротруєння.Цеспри
ятимепідвищеннюстійкості насінняпротихво
роб під час його проростання, інтенсивнішому
росту рослин на початкових етапах розвитку
культуритакращомукущінню,аякнаслідок—
успішнійперезимівліозимоїпшениці.

Восіннійперіодфосфорвпливаєнарівно
мірність сходів, активізує розвиток кореневої
системи,посилюючипроцесукоріненнярослин,
збільшуєпродуктивнукущистість,сприяєнагро
мадженню більшої кількості захисних речовин,
особливо цукрів. Останній фактор, своєю чер
гою, підвищує концентрацію клітинного соку і
позитивнопозначаєтьсянаформуванніморозо
і зимостійкості рослин, впливає на величину і
якістьурожаю.

Надлишок фосфору сприяє зменшенню
білковостізернатавмістуклейковини.

Рівень доступності фосфору рослинам ози
моїпшеницізнижуєтьсязазменшенняплюсової
температури грунту нижче 10°С, а тому посіви,
висіяніпізнішеоптимальнихстроків,вартододат
ково підживлювати позакоренево шляхом вне
сеннямікродобривізвмістомфосфорутастиму
ляторів росту на основі синтетичного ауксину
індолілмасляної кислоти, гормону, що стимулює

коренеутворення у рослин (Фреш Фо с фор, 
1,0–1,5 кг/га, Фреш Енергія, 0,5 кг/га).

Застосуваннякаліювосіннійперіодактивізує
роботуферментів,якісинтезуютьбілковіречови
ни та цукри, що підвищує морозо та холо
достійкістькультури,атакожстійкістьдогрибних
захворювань. Достатня забезпеченість калієм
послаблюєнегативнудіюнадлишковогоазотно
гоживлення,сприяєнормальномуперебігупро
цесу фотосинтезу, що дуже важливо восени.
Надмірнезастосуваннякаліюобмежуєзасвоєння
кальціюімагніючерезїхнюантагоністичнудію.

Важливемісцеуживленніозимоїпшениців
осіннійперіодвідіграєімагній,якийвходитьдо
складу хлорофілу, активізуєпереміщенняфос
форутаперетворенняазотунабілок.Застосу
ваннямагніюважливедлязасвоєннябільшості
поживнихречовинувеликихкількостях,особли
возавикористання інтенсивнихтехнологійабо
за значного застосування калію на бідних на
ньогогрунтах,декалійвитісняємагнійізгрунто
воговбирногокомплексу.

Виробнича практика показує, що позако
реневепідживленняозимоїпшеницідаєнай
більший ефект тільки тоді, коли його прово
дятьуміжфазніперіоди,вякірослини інтен

сивно ростуть і розвиваються, тобто під час
якихелементиживленнязасвоюютьсяувели
кихкількостях,акореневасистеманезавжди
встигаєйздатнапоглинатиїхуповномуобсязі
відповіднодопотреби.

Узв’язкузцимкоженагрономповиненуміти
точно визначати настання цих фаз розвитку. І в
цьому їм допоможе листкова діагностика, яку
кваліфіковано проведуть спеціалісти компанії
«Agrosfera Ltd».

Вчасне проведення позакореневих піджив
леньмакроімікроелементамитазастосуванняїх
воптимальнихдозахіспіввідношенняхстворюють
сприятливі умови для росту і розвитку рослин у
подальшіфазиїхньогоонтогенезу.

Зоглядунаважливістьцьогопитаннярозгля
немоодинізприкладівуспішногопроведенняпоза
кореневого підживлення від «Agrosfera Ltd» на
озимійпшениці,зокремаугосподарствіТОВ«Голо
зубинецьке»,щонаХмельниччині(рис.1–2–3).

Насампередпоглянемонаозимупшеницюна
полі, де було застосовано таку схему обробки: у
фазіпочаткукущення—Фреш Енергія, 0,3 кг/га 
+ Фреш Фо с фор, 1,0 кг/га. Результат,якбачите,
чудовий: потужні рослини та добре розвинена
коренева система. І це — завдяки лише одному
застосуванню!

Крімцього,єщебагато іншихуспішнихпри
кладів і переконливих результатів досліджень
застосуваннямакроімікроелементіввідкомпанії
«Agrosfera Ltd» на різних культурах, але це —
предметокремоїрозмови.

Наприкінціхочунаголосити,щовикористан
ня мікродобрив та стимуляторів росту є лише
допоміжнимспособомзастосуваннядобрив,ане
основним.Нимиможналишескоригуватинеста
чуелементівживлення,анеповністюїїліквіду
вати.Натомістьзбалансованеживленнярослин
в осінній період забезпечить надійну пере
зимівлюозимихкультуртаотриманняочікувано
високогоурожаю. 

Підживленняозимоїпшеницівосени:
варточині?

Рис. 3. Вплив по за ко ре не во го 
піджив лен ня на по чат ку ку щен
ня куль ту ри на ріст і роз ви ток 
рос лин ози мої пше ниці (зліва — 
кон троль, спра ва — за ви ко ри с
тан ня Фреш Енергія, 0,3 кг/га + 
Фреш Фо с фор, 1 кг/га.)
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