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Яким же має бу ти про труй
ник длЯ сої?

Пре па рат по ви нен не ли ше за без пе
чу ва ти відповідну по льо ву схожість 
рос лин, а й ма ти здатність відвер ну ти 
ура жен ня посівів ок ре ми ми хво ро ба ми 
уп ро довж ве ге тації. Вчас но зни щу ва ти 
насіннєве ура жен ня, що за без пе чить 
вда лий «старт» сходів. А три ва ла пре
вен тив на дія про труй ни ка убез пе чить 
па ро ст ки від па то генів, що пе ре бу ва ють 
у ґрунті і на рос лин них решт ках.

Для за хи с ту насіння сої ком панії
ви роб ни ки за сто со ву ють діючі ре чо ви
ни з різних хімічних груп — феніламі
ди, бен  зи міда зо ли, кар бок саміди, 
дитіокар бо ма ти. Але збуд ни ки за хво
рю вань по стійно ре ге не ру ють, при сто
со ву ють ся до діючих ре чо вин, що при
зво дить до сла бкої дії пре па ратів.

Вра хо ву ю чи ці підви щені ви мо ги до 
про труй ників в умо вах інтен сифікації 
ви роб ництва та ек с т ре маль них по год
них умов, що скла да ють ся в період по 
сівної кам панії, фахівця ми Agrosfera® 
роз роб ле но та впро ва д же но но вий інно
ваційний про дукт Га ле он®.

Це су час ний пре па рат, що містить дві 
діючі ре чо ви ни з різних хімічних класів: 
три а зо ли (ди фе но ко на зол, 92 г/л) та 
стробілу ри ни (азок си с т робін, 27 г/л).

   ди фе но ко на зол — діюча речовина 
з хімічного класу азолів, яка викорис
товується як протруйник і фунгіцид. На 
її дію не впливає навколишнє сере до
вище, після обробки насін  ня має захис
ний і лікувальний ефект. За сто со ву ють 
йо го про ти чи ма лої кількості збуд ників 
із класів ас коміцетів, ба зи діомі цетів, 
дей те роміцетів. За діапа зо ном впли ву 
на па то ге ни ди фе но ко на зол пе ре ва жає 
чи ма ло ак тив них ре чо вин, не во лодіє 
побічним ре тар дант ним ефек том на 
про ро ст ки і не спри чи нює зрід же ність 
сходів. Аб сорбція пре па ра ту насіни на
ми і схо да ми про хо дить по етап но, 
за хис на дія діючої ре чо ви ни — три ва ла 
про тя гом най чут ливіших фаз рос ту 
куль ту ри (по ча ток ве ге тації).

Ще не менш важ ли вою вла с ти віс тю 
ди фе но ко на зо лу є м’якість його дії як 
на сою, так і на куль ту ри зер но вої гру
пи. Численними ви про бу ван ня ми бу ло 
виз на че но, що по рів ня но з інши ми 
пре па ра та ми, у разі за сто су ван ня ди 
фе но ко на зо лу схожість насіння при
швид шується на два дні і схо ди про ро
с та ють од но час но. 

За об роб ки насіння діюча ре чо ви на 
про хо дить гли бо ко все ре ди ну і здат на 
по ши рю ва ти ся всіма ор га на ми мо ло дих 
рос лин.

Але пре па ра ти кла су три а золів не 
спро можні убез пе чи ти схо ди та па ро ст
ки від збуд ників хво роб кла су ооміце
ти, а з бак теріаль ни ми за хво рю ван ня
ми во ни вза галі не бо рють ся. Утім 
ефект дії три а золів про ти фу заріоз ної 
ко ре не вої гнилі, фо моп си су та ри зок
тоніозу дає підста ви роз гля да ти їх як 
дійові склад ни ки ба га то ком по нент них 
про труй ників.

   азок си с т робін — діюча речовина 
мезосистемної дії з по до вже ним за хи
сним впли вом. Ре чо ви на ви со ко е фек
тив на про ти па то генів стійких до по 
хід них три а зо лу і ме та лак си лу. 

Кон тро лює збуд ників із усіх чо ти  
рьох класів грибів — Oomycetes, Basi
dio mycetes, Deutero my cetes, Ascomycetes, 
зу пи ня ю чи у них процес ди хан ня. 

У ґрунті в по льо вих умо вах період 
напівроз па ду азок си с т робіну ста но вить 
до 39 діб, що до стат ньо для за хи с ту 
насіння та сходів. Сприяє рівномірно му 
про ро с тан ню насіння за сівби, що важ
ли во для фор му ван ня за про г ра мо ва ної 
гу с то ти сто ян ня. Сти му лює роз ви ток 
ко ре не вої си с те ми, що дає мож ливість 
про ро ст кам ефек тив но ви ко ри с то ву ва
ти до ступ ну ґрун то ву во ло гу і еле мен ти 
міне раль но го жив лен ня (азот). Міні мі
зує роз ви ток ко ре не вих гни лей різної 
етіології та підви щує здатність про ти
сто я ти не спри ят ли вим фак то рам зов
ніш ньо го се ре до ви ща.

Азок си с т робін має най шир ший діа
па зон впли ву поміж ре чо вин, які ви ко
ри с то ву ють для об роб ки насіння, зо к
ре ма сої. 

То му ком панією Agrosfera® бу ло 
прий ня те рішен ня що до ви роб ництва 
пре па ра ту са ме з та кою комбінацією 
діючих ре чо вин, в якій три а зол (ди фе
но ко на зол) поєднується з діючою речо
виною з групи стробілуринів (азок си с т
робін). Га ле он® здат ний кон тро лю ва ти 
май же весь спектр збуд ників хво роб 
насіння й схо дів сої, а та кож куль тур 
зер но вої гру пи (пше ни ця, ячмінь).

Про труй ник Га ле он® за без пе чує 
кон троль пітіоз ної ко ре не вої гнилі та 
пе ро но с по ро зу, а ще стри мує по ши рен
ня бак теріозів, бо реть ся з бо рош ни с
тою ро сою, ас кохіто зом, ри зок
тоніозом, фу заріозом, ан т рак но зом, 
фо моп си сом, а та кож збуд ни ка ми, що 
спри чи ня ють пліснявіння насіння. 

Діапа зон дії цьо го варіан ту діючих 
ре чо вин впев не но за хи щає насіння і 
по  сіви від по ши ре них го ло вних хво роб, 
у то му числі бак теріаль них. Те орію 
бу ло підтвер д же но в по льо вих умо вах, 
за про труєння сої пре па ра том Га ле он®. 
Дія про труй ни ка бу ла ре зуль та тив ною, 
рів номірність сходів і швидкість рос ту 
мо ло дих рос лин ви сокі, а по льо ва схо
жість бу ла ви щою на 13–24%.

О. Май ст рук, на ук. співробітник з 
аг ро номії, ком панія Agrosfera®  

Важ ли вий етап за хи с ту рос лин — про труєння.
Ви про бу ва ний «ре цепт» для сої
На разі жо ден із ви роб ників не спе ре чається що до не обхідності про труєн ня насіння сої до сівби. 
Та для то го, щоб ефек тивність об роб ки бу ла най кра щою, а насіння не одер жу ва ло зай во го стре
су, потрібно прискіпли во оби ра ти пре па ра ти.

Га ле он® — ви про бу ва ний «ре цепт» для сої


