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Роз г ля не мо ре зуль та ти за сто су ван ня од но го з пре па ратів 
ком панії Agrosfera® в умо вах цьо горічної вес ни на посі
вах яро го яч ме ню.

По годні не га раз ди цієї вес ни бук валь но по ста ви ли в ту пик 
сільгоспви роб ників з посіва ми ярих зер но вих куль тур. Пе ред 
аг раріями по ста ло пи тан ня: що ро би ти, ад же ґрунт — су хий, 
а сіяти тре ба?

Че рез знач ну пи то му ва гу ма лоцін них по пе ред ників, які 
не відповіда ють ви мо гам зер но вих куль тур, а та кож не до стат
ню во ло го за без пе ченість, стає не мож ли вим ре ко мен ду ва ти 
од ну си с те му ви ро щу ван ня не ли ше по всій країні, а й в ок ре
мих її зо нах та мікро зо нах. Та кож вра хо ву ю чи ано мальні 
тем пе ра ту ри квітня цьо го ро ку скла ла ся си ту ація, за якої ми 
ма ли сіяти, а ґрунт су хий. 

Та ви бо ру не бу ло, тож сіяли таки у су хий ґрунт. Ко ре не ва 
си с те ма ще не сфор му ва ла ся чи тільки роз по ча ла фор му ва ти
ся і за та ких умов рос ли на не змог ла взя ти по живні ре чо ви ни 
з ґрун ту та з до б рив вне се них під час сівби. Це своєю чер гою 
при зве ло до не ефек тив но го ви ко ри с тан ня еле ментів жив лен
ня з до б рив та ґрун ту, що в кінце во му ре зуль таті не га тив но 
по зна чи ло ся на вро жай ності куль тур.

Тож зро зуміло, що ли ше по вноцінна, до б ре роз ви не на 
ко ре не ва си с те ма, за без пе чить по даль ший роз ви ток рос ли ни 
та по кла де по ча ток фор му ван ню вро жаю. Са ме то му сьо годні 
для ак ти вації рос то вих про цесів у ко ре нях у сіль   сько го с по
дарсь ке ви роб ництво впро ва д жу ють ви сокі енер гоз беріга ючі 
тех но логії із за сто су ван ням ре гу ля торів рос ту рос лин.

Ре гу ля то ри рос ту рос лин — це при родні або син те тичні 
низь ко мо ле ку ляр ні ре чо ви ни, які ви ключ но у ма лих кон цен т
раціях у рос ли нах суттєво зміню ють про це си їхньої життє
діяль ності. Во ни містять зба лан со ва ний ком плекс біологічно 
ак тив них ре чо вин, мікро е ле ментів, що підви щує стійкість рос
лин до не спри ят ли вих фак торів при род но го або ан т ро по ген
но го по хо д жен ня: кри тич них пе ре падів тем пе ра тур, дефі ци ту 
во ло ги, ток сич ної дії пе с ти цидів, ура жен ня хво ро ба ми і 
по шко д жен ня шкідни ка ми.

До та ко го ро ду роз ро бок на ле жить ре гу ля тор рос ту для рос
лин ком панії Agrosfera® Енергія Фреш®. Це комбі на ція 
по туж но го ак ти ва то ра рос ту рос лин — аук си ну, гор мо ну сти му
лю ю чо го ко ре не у тво рен ня (індолілмас ля ної кис ло ти) та ком
плек су мікро е ле ментів у хе латній формі. Аук си ни — гру па фіто
гор монів, які ре гу лю ють про це си поділу та роз тя гу ван ня клі
тин, що сприяє фор му ван ню ко ренів, рос ту та роз вит ку рос лин. 

На сьо годнішній день на ко пи че но ба га тий досвід за сто су
ван ня Енергія Фреш® у різних ге окліма тич них зо нах Ук раїни 
на май же всіх сільсько го с по дарсь ких куль турах (озимі пше ни

ця, ріпак, ячмінь, ярий ячмінь, го рох, со няш ник, ку ку руд за, сор
го, про со та овочі). І щоб не бу ти го лослівни ми, на ве де мо при
клад цьо горічно го за сто су ван ня Енергія Фреш® ком панії 
Agrosfera®за про тру ю ван ня насіння яро го яч ме ню, ре зуль та
ти яко го пред став ле но на по лях гос по дар ст ва АФ «Ма як», що 
у Хмель ницькій об ласті. Унікаль ний ме ханізм дії син те тич но
го аук си ну за без пе чив ви со ку ефек тивність пре па ра ту за нор
ми ви ко ри с тан ня 1,0 кг/т насіння, що підви щи ло енергію 
про ро с тан ня та схо жість у стре со вих умо вах — не до стат ня 
кількість во ло ги та гли би на висіву 5–6 см (рис. 1).

Ре зуль тат ви ба чи те самі — чу до вий роз ви ток рос лин та кра
ще роз ви не на ко ре не ва си с те ма порівня но з кон тро лем, де вико
ристовували пре па раткон ку рент для про тру ю ван ня (посів здійс
не но на півто ра дня раніше, а гли би на висіву мен ша на 1–2 см). 

Та кож тре ба відзна чи ти, що дія ре гу ля то ра рос ту 
Енергія Фреш® дає по зи тив ний ефект та при бав ку вро жаю 
2,7 ц/га що до кон тро лю. Хіба це не ва го мий ар гу мент, що 
свідчить про ефек тив ність йо го ви ко ри с тан ня?!. І це ли ше 
од но крат не за сто су ван ня!

А ще Енергія Фреш® за сто со ву ють по за ко ре не во у фазі 
ку щен ня за не стачі чи тим ча со вої не до ступ ності по жив них 
ре чо вин у ґрунті (по годні та стре сові умо ви). До скла ду ре гу ля
то ра рос ту вхо дить азот, фо с фор і калій важ ливі еле мен ти для 
ре гу лю ван ня про цесів жив лен ня, що сприяє кра що му за своєн
ню по жив них ре чо вин з ґрун ту, в то му числі ма ло роз чин них 
спо лук фо с фо ру, в ре зуль таті чо го при ско рю ють ся рос тові про
це си, ак тивізується роз ви ток рос лин, а та кож підви щується 
стійкість до хво роб та не спри ят ли вих умов. Ви ко ри с тан ня пре
па ра ту лег ко уз го д жується з си с те мою тра диційних аг ро
технічних за ходів під час ви ро щу ван ня сільгосп куль тур і не 
по тре бує до дат ко вих ви т рат.

Та ким чи ном, ре гу лю ю чи інтен сив ність ко ре не у тво рен ня 
мож на знач ною мірою впли ва ти не ли ше на ріст саме коренів, 
а й на весь роз ви ток рос лин у стре со вих умо вах (не до стат ня 
кількість во ло ги та еле ментів жив лен ня, гли би на висіву).

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

От і настав час, щоб підбити підсумки сезону 
2018. Кожен фермер дивиться, як спрацював 
той чи інший препарат, яка врожайність, який 
дохід, чи варто застосовувати ці препарати 
нового сезону.

Ефек тивність за сто су ван ня 
ре гу ля торів рос ту

КонтрольЕнергія Фреш® 1,0 кг/т насіння

За мо ви ти то вар та от ри ма ти кваліфіко ва ну кон суль тацію  
мож на за те ле фо ном га ря чої лінії: 0 800 20 42 42

або на сайті: www.agrosfera.ua


