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номії, ком панія «Agrosfera»

Зміна кліма ту в сто ро ну 
по тепління та змен шен ня кіль
кості ат мо сфер них опадів, часті 

по су хи вво дять рос ли ни в стре со вий 
стан. Ми не мо же мо зміни ти при родні 
фак то ри, але ма ю чи в роз по ря д женні 
низ ку аг ро номічних прий о мів, мо же мо 
впли ну ти на імунітет рос лин, підви щи
ти стре состійкість, по су хостійкість, 
оп тимізу ва ти ви ко ри с тан ня на яв них 
еле ментів жив лен ня та во ло ги.

На да ний час у рос лин (ку ку руд за, 
со няш ник, соя, цу к рові бу ря ки, пло дові 
куль ту ри) є період фор му ван ня ре про
дук тив них ор ганів та інтен сив но го 
за своєння, на сам пе ред,   калію.

Калій є ру хо мим еле мен том і міс ти
ть ся в со льовій формі в клітин но му 
со ку. Від йо го кон цен т рації за ле жать 
рух во ди у листі рос лин та інтен
сивність ди хан ня. Калій ре гу лює про
це си транспі рації й ди хан ня, то му за 
до стат ньої кіль кості калію підтри
мується тур гор (уміст ріди ни в кліти
нах) і ско ро чу ють ся втра ти во ди 
(в’янен ня рос лин) в умо вах по су хи та 
спе кот ної по го ди. Калій сприяє рос ту 
су дин кси ле ми, по кра щу ю чи та ким 
чи ном на ко пи чен ня більше цукрів у 
бу ря ках цу к ро вих та пло до вих куль ту
рах, крох ма лю — в буль бах кар топлі, 
підви щується стійкість рос лин про ти 
гриб них і бак теріаль них за хво рю вань. 
Крім то го, калій по зи тив но впли ває на 
сма кові якості пло до вих куль тур.

Зовні калійне го ло ду ван ня про яв
ляється в пер шу чер гу на ли ст ках ниж
нь о го яру су, во ни пе ред час но жовтіють, 
по чи на ю чи з країв, на далі краї буріють 
та відми ра ють, внаслідок чо го во ни 
ви гля да ють як об пе чені. Це яви ще 
от ри ма ло на зву «край о вий опік», особ
ли во помітно його на ку ку рудзі (рис. 1).

Один із спо собів за без пе чен ня рос
лин не обхідним мініму мом калію є 

ви ко ри с тан ня во до роз чин них до б рив 
для по за ко ре не во го піджив лен ня.

Щоб пересвідчиться в цьому, роз г
ля  не мо декілька мо ментів успішно го 
про ве ден ня ви роб ни чих досліджень 
ком  панії Agrosfera із за сто су ван ня 
мікро  до б ри ва КАЛІЙ ФРЕШ® із підви
ще ним умістом калію та мікро е ле ментів 
у формі хе латів на цу к ро вих бу ря ках, 
сої та со няш ни ку, які пред став ле но на 
по лях на ших фер мерів в Ук раїні. 

Прак тич ний досвід ком панії 
Agrosferaпо ка зує, що си с те ма по за ко
ре не вих ли ст ко вих піджив лень мікро
до б ри вом КАЛІЙ ФРЕШ® на посівах 
ку ку руд зи (1,5 кг/га) в фа зу 10 листків 
— ви ки дан ня во лоті має ви со ку ефек
тив ність. За ра ху нок цьо го аг ро за хо ду 
мож на підви щи ти вро жайність зер на в 
ме жах 10%.

На посівах сої в фа зу по чат ку на ли
ву бобів по за ко ре не ли ст ко ве піджив
лен ня мікро до б ри вом КАЛІЙ ФРЕШ® 
спри я ло по кра щен ню якісних по каз
ників про дукції, кра що му на ко пи чен ню 
пла с тич них ре чо вин (цукрів, аміно кис
лот, вітамінів) та підви щен ню стійкості 
рос лин до гриб них хво роб та не спри ят
ли вих умов (спе ка, по су ха). 

Та кож ком панія Agrosferпро ве ла 
успішні ви про бу ван ня мікро до б ри ва 
КАЛІЙ ФРЕШ® у ба ковій суміші з 
АМІНО ФРЕШ® (аміно кис ло ти). 

Чо му з аміно кис ло та ми? А то му, що 
аміно кис ло ти ма ють важ ли ве зна чен ня, 
як чин ни ки рос ту. Відо мо, що для 
їхньо го ут во рен ня рос ли на ви т ра чає 
ве ли ку кількість енергії. У разі за сто су

ван ня пре па ратів на ос нові аміно кис лот 
рос ли ни от ри му ють їх уже в го то во му 
ви гляді, то му во ни відра зу вклю ча ють 
їх до скла ду білків і фер ментів.

Для кож ної куль ту ри існу ють фа зи, в 
яких за сто су ван ня аміно кис лот є най
ефек тивнішим. На при клад, для со няш
ни ку, сої, пло до вих куль тур, ви но гра ду, 
ово че вих куль тур ро дин пас ль о но вих і 
гар бу зо вих най чут ливішою фа зою є цві
тіння, так як аміно кис ло ти не ли ше під
ви щу ють фер тильність пил ко вих зе рен, 
а й по до вжу ють жит тя прий моч ки ма точ
ки, збільшу ю чи заплідненість. Йо го 
доцільно вно си ти для по до лан ня не га
тив них наслідків впли ву ви со ких тем пе
ра тур на тлі дефіци ту во ло ги в ґрунті.

Ре зуль та ти по за ко ре не во го піджив
лен ня со няш ни ку (Київська об ласть, 
рис. 2) ком по зицією КАЛІЙ ФРЕШ® 

у нормі 1,0 кг/га та АМІНО ФРЕШ®, 
0,5 л/га, у фазі зіроч ки, свідчать про 
ви со ку ефек тивність цьо го за хо ду для 
підви щен ня стійкості до жар кої і по су
ш ли вої по го ди, по до лан ня со льо во го 
стре су, по кра щен ня про цесів за пи лен ня 
та пло до у тво рен ня, інтен сив ності про
це су фо то син те зу, підтри ман ня гор мо
наль но го ба лан су, по кра щен ня азот но
го обміну в рос лині.

Та ким чи ном, ре гу лю ю чи рівень 
калійно го жив лен ня рос лин із за сто су
ван ням ан ти ст ре со вих пре па ратів для 
підви щен ня ефек тив ності за своєння 
ма к ро та мікро е ле ментів рос ли на ми, 
мож на знач ною мірою впли ва ти на 
їхню про дук тивність та якість одер жу
ва ної про дукції.     

Для жит тя та роз ви ту рос лині впро довж ве ге тації не обхідна 
пев на кіль кість ма к ро- та мікро е ле ментів, а для їх за своєння  — 
певні ґрун то во-кліма тичні умо ви: струк ту ра ґрун ту, тем пе ра-
ту ра, во логість та рН.

Раціональ на си с те ма жив лен ня  
в умо вах зміни кліма ту
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За мо ви ти то вар та от ри ма ти кваліфіко
ва ну кон суль тацію мож на за те ле фо ном 
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