
23 (438) грудень 2020

«Агробізнес Сьогодні» 24

Наше господарство розташо-
ване на Херсонщині, в Новово-
ронцовському районі. Це зона 
ризикованого землеробства. 
Попри це, ми успішно вирощує-
мо три основні культури — пше-
ницю озиму, ріпак та соняшник. 
Ріпак у нас зараз займає друге 
місце у сівозміні за відведени-
ми під нього площами. 

Погода багата  
на сюрпризи

Щоправда, минулого року 
посіви ріпаку були дещо мен-
ші. Той сезон був дуже склад-
ним, можна сказати, що одним 
із найтяжчих за часи моєї ро-
боти. Крім того, що була велика 
посуха, ще й шкідники-гризу-
ни не давали спокою. І не тіль-
ки ми мали таку проблему. Вна-
слідок погодних умов стрімко 
зросла популяція мишей. Тут 
слід врахувати ще те, що знач-
ну частину площ ми обробля-

ли за системою стріп-тіл. Тому 
були змушені боротися з гризу-
нами, адже вони становили сер-
йозну небезпеку для врожаїв. 
Тепер ми землю після комбай-
ну обов’язково дискуємо. 

Технологія залежить 
від попередника

Наша технологія вирощуван-
ня ріпаку багато в чому зале-
жить від попередника. Так, піс-
ля пшениці це одна технологія, 
після гороху — інша, після пару 
теж є свої особливості. Щоправ-
да, від пару ми вже другий рік 
як відійшли, та й горох мало 
сіємо. Отже, зібрали пшени-
цю, після комбайну задискува-
ли, щоб миші не плодилися, — і 
далі працюємо вже на ріпак. Що 
ж до живлення, то даємо суль-
фату 150 кг. Це під технологію 
стріп-тіл. Та більшу частину рі-
паку вирощуємо за класичною 
технологією обробітку ґрунту. 

Крім дискування з внесенням 
добрив, робимо глибоке розпу-
шування, потім культивацію…

Посівна лотерея

І чекаємо вдалого часу для 
посіву. Тут складно буває вга-
дати. Наприклад, брак продук-
тивної вологи й несприятливі 

супутні фактори не дозволили 
частині сходів належним чи-
ном зійти та розвитися. А ті 
поля, де насіння лягало в суху 
землю після останніх дощів, 
мають гарний вигляд. Отже, 
зараз у нас близько тисячі гек-
тарів ріпаку. 

Бур’яни — це велика 
проблема

За таких умов пробле-
ма забур’яненості в нашому 
краї стоїть дуже гостро. Та-
кож слід врахувати, що ми 
отримали пізні сходи, які зі-
йшли одночасно з бур’янами. 
Однак ми маємо гарних дру-
зів, до яких можемо зверну-
тися в будь-який момент по 
пораду та ефективні рішення. 
Так, фахівці компанії Corteva 
Agriscience порадили засто-
сувати гербіцид Белкар® на 
основі унікальної молекули  
Arylex™ active. 

Чому для ріпаку озимого обирають гербіциди Белкар® та Слаш™
Ріпак – культура прибуткова, але вимоглива. І проблема якісного та вчасного контролю бур’янів, особливо  
за складних погодних умов, стоїть вкрай гостро. Про те, як новітні продукти Corteva Agriscience сприяють вирішенню 
найскладніших питань щодо контролю бур’янів в умовах південного степу, розповідає головний агроном дочірнього 
СП «АГРО-ФОРУМ 2» Шаген Айдінян.

Інновації, варті довіри

Шаген Айдінян, 
головний агроном дочірнього  
СП «АГРО-ФОРУМ 2»
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Белкар® холоду  
не боїться

Цей новий післясходовий пре-
парат для осіннього застосуван-
ня у посівах ріпаку озимого чу-
дово зарекомендував себе навіть 
за прохолодної погоди. Унаслі-
док складних погодних умов ми 
не могли вийте в поле, а бур’яни 
тим часом росли. Дуже добре, що  
Белкар® має доволі широке ві-
кно застосування. Отже, ми зна-
йшли «віконечко» — обробляли 
посіви ріпаку в першій декаді 
листопада, вже за температури 
близько 8°С. Сходи були нерівно-
мірні, тому фаза розвитку культу-
ри коливалась у межах 3–8 лист-
ків і навіть більше. 

Та, незважаючи на склад-
ні умови при обробці, резуль-
тат був  помітний вже через де-
кілька днів. І він доволі гарний. 
На сьогоднішній день ефектив-
ністю продукту ми задоволені. 
Ефективність гербіциду чітко 
видна як на однодольних, дво-
дольних, так і зимуючих видах. 

Результат впадає в око

На другий — третій день піс-
ля застосування Белкар® вже 
помітна його дія, особливо на  
кучерявець Софії, який нам 
найбільше докучає, грицики, 
талабан, рутку польову тощо.  
Точка росту в них пригнічена, 
листя скрутилося.  

Белкар® ми вносили в ба-
ковій суміші з гербіцидом на 
основі етаметсульфурон-ме-
тилу. Ці продукти доповню-
ють один одного, забезпечу-
ють більш широкий спектр 
контро льованих бур’янів, зо-
крема двосім’ядольних видів.

Осінь — час 
ефективних рішень

Осіння обробка ріпаку вкрай 
необхідна. І дуже добре, що для 
цього є такий якісний препа-
рат із широким вікном застосу-
вання. Якщо зараз не боротися 
із зимуючими видами бур’янів, 

зокрема кучерявцем Софії, то 
навесні в посівах буде жахіття. 
Коли треба обробляти, темпе-
ратура не дозволяє, а бур’яни 
ростуть. І доростають до фази, 
коли їх вже фактично нічим не 
здолаєш. Тому ми і прийняли 
рішення щодо осіннього обро-
бітку гербіцидом Белкар®. Фа-
хівці Corteva Agriscience мені го-
ворили: «Спробуй цей продукт 
— будеш задоволений його ро-
ботою». І я справді задоволений. 
Та все, звичайно, буде видно на-
весні. Зараз же є всі підстави для 
оптимізму. 

Навесні Слаш™  
не підведе

А навесні цього року я 
використовував  гербіцид 
Слаш™, який теж містить мо-
лекулу Arylex™ active. Це був 
скоріше експеримент, цікаво 
були побачити, на що здат-
ний цей гербіцид. У нас краї 

посівів були дуже забур’янені, 
а препаратів, які могли б 
бути ефективними в той час, 
не існувало. Проте з’явився 
Слаш™. Після його внесення 
— у фазу 10–12 листків куль-
тури — всі бур’яни були зни-
щені. І ми забули про цю про-
блему. А там чого лишень не 
було: осоти, рутка польова, ку-
черявець Софії, підмаренник 
чіпкий… 

Знову відзначу широке ві-
кно застосування цього про-
дукту, що дуже важливо. Осо-
бливо в зоні ризикованого 
землеробства, коли далеко не 
завжди можна вийти в поле в 
оптимальні терміни. Це інко-
ли просто критичний момент, 
проте Слаш™ нам розв’язує 
руки. До того ж цей гербіцид 
не має обмежень щодо сіво-
зміни. Якщо навесні буде по-
треба застосувати на ріпаку 
гербіцид, то у нас запланова-
ний саме Слаш™.

Люди й продукти,  
яким довіряєш

При виборі продуктів дуже 
важливо своєчасно отримати ре-
комендації від фахівців, яких ти 
добре знаєш і яким довіряєш. Фа-
хівці Corteva Agriscience, без пере-
більшення, завжди готові поради-
ти і допомогти. Розповідають про 
особливості та переваги препара-
тів від Corteva Agriscience, реко-
мендують продукти в залежності 
від польових умов, стану посівів 
та складності ситуації. 

Все чітко працює

Отже, ми обираємо найбільш 
оптимальні для господарства та 
ситуації на полі варіанти. Що сто-
сується захисту ріпаку, то тут на 
перше місце виходять продукти 
Corteva Agriscience. Так, окрім на-
званих гербіцидів, в господарстві 
ще застосовували такий гарний 
фунгіцид, як Аканто Плюс®. Про 
нього можу сказати, що це дійсно 
плюс. А на пшениці гарно себе по-
казав гербіцид Паллас™ Екстра 
— він ефективний і зручний у за-
стосуванні. Взагалі, про продук-
ти компанії Corteva Agriscience 
скажу таке: як про них написано 
в буклетах, так вони і працюють. 
Все чітко працює на полі.

Більше на www.corteva.com.ua
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