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

Щорічні втра ти зер на ози мої 
пше ниці від хво роб ся га ють 
20–30% і більше 

по тенціаль но го вро жаю.
Ви роб ни ки ча с то не хту ють тех но

логічни ми опе раціями із за хи с ту зер но
вих куль тур від хво роб, по яс ню ю чи 
тим, що однієї об роб ки в фазі ку щен ня 
в ба ковій суміші з гербіци дом цілком 
до стат ньо. Інші не приділя ють цьо му 
ува ги вза галі, по яс ню ю чи, що 
фунгіцид на об роб ка збільшує тільки 
собівартість про дукції та ви т ра ти на 
оди ни цю площі, а ціна на пше ни цю 6 
кла су ли ше на 10–15% ниж ча за то ну 
пше ниці 3 кла су.

Ос танніми ро ка ми в зв'яз ку з пе ре
хо дом на ґрун то за хисні тех но логії (тех
но логія nоtill), які за побіга ють ерозії 
та спри я ють на ко пи чен ню во ло ги, 
ра зом із ко рис ною для ґрун ту дією рос
линні решт ки слу гу ють ос нов ним 
ре зер ва то ром ба га ть ох збуд ників 
за хво рю вань рос лин. Так, ви ро щу ван ня 
ози мої пше ниці за тех но логією nоtill в 
перші ро ки її ос воєння при зво дить до 
інтен сив но го на ко пи чен ня в решт ках 
збуд ників хво роб. Най по ши реніши ми 
хво ро ба ми на ози мих зер но вих куль ту
рах у вес ня ний період ве ге тації є: 
бо рош ни с та ро са, піре но фо роз, сеп
торіоз, ви ди іржі, пля ми с тості, фу заріоз 
ко ло су. Ці за хво рю ван ня за спри ят ли
вих по год них умов мо жуть швид ко 
на бу ва ти на пше ниці епіфітотійно го 
роз вит ку й спри чи ня ти не добір вро жаю 
до 50%.

На по чат ку вес ня ної ве ге тації най
більшої шко ди посівам ози мої пше ниці 
за вдає бо рош ни с та ро са, яка особ ли во 

про гре сує ос танніми ро ки в зв'яз ку із 
інтен сифікацією ви роб ництва зер на. 
Збільшен ня доз азот них до б рив, підви
щен ня нор ми висіву, ігно ру ван ня хіміч
ною об роб кою посівів ози мих в осінній 
період ство рю ють ви нят ко во спри ят
ливі умо ви для її роз вит ку. Як пра ви ло, 
більше ура жу ють ся цією хво ро бою 
ранні посіви ози мої пше ниці. Шкід
ливість хво ро би ви яв ляється у змен
шенні асиміляційної по верхні, руй ну
ванні хло рофілу. За силь но го ура жен ня 
змен шується ку щистість, ли с тя пе ред
час но відми рає. Втра ти вро жаю в 
ок ремі ро ки мо жуть пе ре ви щу ва ти 
40%. Об роб ку посівів ози мої пше ниці 
фунгі ци да ми перш за все не обхідно 
про во ди ти у фа зу кущіння—вихід у 
труб ку, ко ли по ява бо рош ни с тої ро си в 
ос танні ро ки вже ста ла май же за ко
номірністю. Слід та кож вра хо ву ва ти, те 
що ця хво ро ба є, так би мо ви ти, бра
мою для роз вит ку інших, більш серй оз
них хво роб пше ниці, ад же на ос лаб лені 
па то ге ном рос ли ни од ра зу «сіда ють» 
інші хво ро би.

Для за хи с ту ози мої пше ниці ком
панія Аgrosfera LTD ви ко ри с то вує діючі 
ре чо ви ни різних класів: три а зо ли, стро
білу ри ни, мор фоліни і бен зиміда зо ли. 

Ви со ко е фек тив ною для 
за хи с ту від бо рош ни с тої ро си 
є об роб ка посівів фун гіци да
ми на ос нові флу т ри а фо лу 
(Кор нет, КС), те бу ко на зо лу 
(Ре тар дин, ЕВ), кар бен да зи
му (Фор саж, КС).

Ве ли кої ува ги вик ли кає 
до се бе ком плекс ний фунгі
цид Ар ба лет, КС, який має 
не тільки профілак тич ну, 
але ще й дов го т ри ва лу 
за хис ну та ліку валь ну дію. 

Пре па рат містить дві діючих ре чо ви ни 
з різних хімічних груп: три а золів 
(флу т ри а фол, 120 г/л) та стробілу
ринів (азок си с т робін, 200г/л). За 
ра ху нок то го, що три а зо ли і стробілу
ри ни відріз ня ють ся за ме ханізмом і 
спо со бом дії на гри би, то си с тем на та 
транс ламі нар на дії про яв ляються 
відра зу після кон так ту пре па ра ту з 
куль ту рою. Пре па рат про ни кає під 
по кривні тка ни ни рос лин, ру хається 
рос ли ною і при пи няє по даль ший роз
ви ток міцелію. Ще од на особ ливість 
пре па ра ту — це фізіо логічний вплив 
на рос ли ну. На до да ток до кон т ро лю 
бо рош ни с тої ро си Ар ба лет, КС — 
найбільш ефек тив ний на ранніх стаді
ях роз вит ку інфекції сеп торіозу, іржі, 
піре но фо ро зу, оскільки стри мує по чат
ко вий ріст гриб ниці. За хис на дія пре
па ра ту три ває до 5–6 тижнів, а нор ма 
ви т ра ти 0,5–0,75л/га. 

Ви роб ни ки по винні зро зуміти, що під 
час ви ро щу ван ня ози мої пше ниці за 
інтен сив ною тех но логією за хист куль ту ри 
від хво роб у вес ня ний період має стра
тегічне зна чен ня, особ ли во на пло щах з 
про гно зо ва ним рівнем уро жай ності біль
ше 60 ц/га та ви со ки ми по сівни ми та 
якісни ми по каз ни ка ми зер на.

Для до сяг нен ня цієї ме ти особ ли ву 
ува гу вар то звер ну ти на ви со ко е фек
тив ні фунгіци ди ком панії Аgrosfera 
LTD.     

ПроПозиція від комПанії «август-Україна»

Бо рош ни с та ро са —  
   «бра ма» для роз вит ку хво роб

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

По ява бо рош ни с тої ро си у фа зу кущіння — вихід 
у труб ку в ос танні ро ки вже ста ла  

май же за ко номірністю.

Ви ро щу ван ня ози мої пше ниці за тех но логією nо-till  
в перші ро ки її ос воєння при зво дить до інтен сив но го 

на ко пи чен ня в решт ках збуд ників хво роб.


